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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 2022 01123
(151) 16/02/2022
(732) CORINA DENT SRL, STR. TOMIS

NR. 153, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900256,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

atelier de zâmbete
by Corina Listaru

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

40. Servicii de tehnician dentar, fabricare la
comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze dentare și danturi.

───────

(210) M 2022 01725
(151) 08/03/2022
(732) REINVENIO POWER GROUP,

STR. PICTOR ION NEGULICI NR.
13C, ETAJ 2, BIROUL 4, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

PUNCT FOTOVOLTAIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 26.11.08; 29.01.11

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

clase:
9. Aparaturi si instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, acumulatori
pentru energie fotovoltaică, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației
solare în energie electrică, aparate și
instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, aparate de climatizare, baterii
solare de uz casnic, baterii solare de uz
industrial, celule de energie solară din silicon
cristalin, celule fotovoltaice, celule fotovoltaice
calibrate de referință, celule solare pentru
generarea de electricitate, colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), invertoare
fotovoltaice, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, module solare, baterii,
baterii reîncărcabile acționate solar, baterii
solare, celule reîncărcabile, celule solare,
redresoare pentru baterii solare, supercapacitori
pentru stocarea de energie, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Process BlackC), gri (Pantone 425C)
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și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, componente electrice și
electronice, diode electroluminescente (led),
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, panouri solare, structuri
de panouri solare, panouri solare pentru
generarea de electricitate, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate, stații
de încărcare pentru mașini electrice.
11. Echipament (aparat) pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare a aerului
(ambient), aparate de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de încălzire cu lumină
solară, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, aparate și instalații
de iluminat, instalații de climatizare, colectoare
de energie solară pentru încălzire, colectoare
termice solare (încălzire), convectoare electrice
cu acumulare de căldură, convectoare
(radiatoare), cuptoare solare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
elemente de iluminat, elemente de încălzire
plate, instalații de climatizare, instalații de
iluminat, instalații de încălzire, instalații de
încălzire alimentate cu energie solară, instalații
de încălzire solară, lămpi alimentate cu
energie solară, lămpi solare, lanterne solare,
pompe de caldura, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plăci încălzitoare, plăci
radiante de plafon, recuperatoare de căldură,
sisteme de iluminat de siguranță acționate prin
celule fotoelectrice, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), solare,
suporturi adaptate pentru folosirea cu tuburi de
încălzire solară, ventilatoare eoliene.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la aparate
de climatizare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la pompe de caldură, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la stații de
incărcare autoturisme, servicii de vânzare cu
ridicata cu privire la aparate de climatizare,
servicii de vânzare cu ridicata cu privire la
pompe de căldură, servicii de vânzare cu ridicata
cu privire la stații de incărcare autoturisme,
servicii de import și export, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de asistență în afaceri

privind înființarea și operarea de francize, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, regruparea în beneficiul
tertilor, a diverselor produse in special aparate de
climatizare, pompe de caldura, statii de incarcare
autoturisme si a celor solicitate la protectie
in clasele 09, 11 (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic, online, cu amănuntul sau cu
ridicata a produselor proprii.
37. Construcție de centrale de energie
eoliană, construcție de panouri, construcții de
infrastructură energetică, lucrări de construcție,
instalarea, întreținerea și repararea sistemelor
de energie solară, a colectoarelor solare și a
modulelor fotovoltaice, instalare și întreținere
de instalații fotovoltaice, instalare de celule
și module fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, intreținere și reparare de instalații
de încălzit solare, instalare și întreținere de
instalații termice solare, instalare de sisteme de
încălzire solară, instalarea sistemelor alimentate
cu energie solară, instalare de sisteme cu
energie eoliană, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
întreținere și reparare de instalații de încălzit
solare, întreținere și reparare de instalații solare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
reparare de aparate și instalații pentru generarea
de energie, reparare și întreținere de instalații
pentru energie eoliană, reparare și întreținere de
instalații pentru generarea de energie, reparații
sau întreținere de pompe, servicii de asistență
pentru instalarea pompelor, servicii de reparații
pentru generatoare electrice și turbine eoliene.
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
ale inginerilor și oamenilor de știință care
efectuează evaluări, estimări, cercetări și
rapoarte în domeniile științifice și tehnologice,
inclusiv consultanță tehnologică în special în
domeniile: instalații de climatizare și instalații
de ventilație destinate lucrărilor de investiții
civile, comerciale și industriale, consultanță în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
servicii de termografiere a instalațiilor, proiectare
industrială, teste și măsurători specifice în
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instalatii de ventilație cu recuperare de căldură
pentru aplicații rezidențiale, comerciale și
industriale, proiectare și dezvoltare de sisteme
fotovoltaice, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de iluminat,
proiectare și consultanță în inginerie, proiectare
științifică și tehnologică, realizare de studii
de fezabilitate referitoare la proiecte, servicii
de proiectare legate de componente pentru
acoperișuri, servicii de proiectare referitoare
la crearea de celule elementare, servicii
de proiectare tehnică asistată de calculator
în domeniul ingineriei, servicii de proiectare
tehnologică.

───────

(210) M 2022 01784
(151) 11/03/2022
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

MEDICINĂ PREVENTIVĂ
(SRMP), STRADA HAGIULUI,
NR.14, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
MEDICINĂ PREVENTIVĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.05; 24.13.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

44. Examinare medicală (screening), servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, servicii de
moașe, îngrijire medicală, îngrijire paleativă.

───────

(210) M 2022 02228
(151) 05/04/2022
(732) PRIMARIA COMUNEI HOLOD,

(540)

IOSIF VULCAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de evenimente culturale,
artistice, sportive și sociale, servicii oferite de un
muzeu, învățământ.

───────

NR. 228, JUDETUL BIHOR,
COMUNA HOLOD, 417280,
BIHOR, ROMANIA
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(210) M 2022 02381
(151) 04/04/2022
(732) PLS MARKA PAZARLAMA

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

(540)

pierre cardin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe),
covorașe pentru rugăciuni, linoleum, gazon
artificial, linoleum pentru acoperirea podelelor,
saltele de gimnastică, tapet, carpete agăţate pe
pereţi, nu din materiale textile.

───────

(210) M 2022 02391
(151) 04/04/2022
(732) ATELIERUL DE IDEI TRAIN-

IC SRL, STR. SFANTA MARIA
NR. 65, SAT BARNOVA, JUD.
IAȘI, COMUNA BARNOVA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MATHKADEMY IUBIM
MATEMATICA + - x ÷

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.05; 26.11.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07

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

9. Ghiduri de pregătire în format electronic,
software educațional, software pentru master în
educație, softuri educaționale destinate copiilor,
aplicații de calculator educative descărcabile,
aplicații educative pentru tablete descărcabile,
suporturi media educative descărcabile, aplicații
mobile educative descărcabile, softuri educative,
software educațional de calculator pentru copii,
software pentru studenți.
35. Compilare de date matematice, servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, consultanţă în organizarea

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
MIMAR SINAN ESKI
LONDRA ASFALTI, NO. 69/A,
BÜYÜKÇEKMECE, ISTANBUL,
TURCIA (740) APPELLO BRANDS SRL, STR.

SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
mov, negru, alb
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şi managementul afacerilor, servicii de
consultanţă în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de inteligență
competitivă, servicii de informații privind
oportunitățile profesionale și de carieră,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, furnizare de
informații comerciale din baze de date online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
publicitate promoțională privind practica în
formarea filozofică, servicii de plasare pentru
stagii de formare profesională, servicii de
informații și consultanță pentru carieră (cu
excepția consultanței educațională sau de
formare), pregătire de publicații publicitare,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
publicitate în reviste, administrare de programe
de schimburi culturale și educative, servicii de
cercetare de piață privind obiceiurile de utilizare
a internetului, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii publicitare pentru cărți, organizare
de abonamente la pachete media, realizare de
abonamente la pachete de informații, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
difuzarea publicității pe internet pentru terți,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, 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 vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
servicii de consultanta in domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de informaţii şi consultanţă pentru carieră
(cu excepţia consultanţei educaţională sau de
formare), organizare şi coordonare de târguri
de recrutare, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii, servicii privind
constituirea de reţele pentru îmbunătăţirea
carierelor.
41. Furnizarea de meditații de pregătire în
domeniul matematicii, furnizarea de meditații de
pregătire în domeniul geometriei, pregătire și
instruire, pregătire profesională în informatică,
furnizare de cursuri de pregătire, pregătire
în domeniul activităților recreative, pregătire
extrașcolară în centre specializate, furnizare
de centre de pregătire, organizarea de cursuri
școlare pentru pregătirea examenelor, pregătire
în domeniul prelucrării de date, pregătire de
efecte speciale pentru diverstisment, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, servicii
de pregătire asistată pe calculator, servicii de
educație și pregătire profesională, stabilirea
de standarde de pregătire profesională,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri,
furnizare de centre de pregătire pentru tineri,
pregătire de cursuri și examene în scop
educațional, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire, instruire
educativă, instruire asistată pe calculator,
servicii specifice instituţiilor de învăţământ,
furnizarea de informaţii referitoare la educaţie,
instruire, consiliere şi examinare educaţională,
furnizarea de instruire online, cursuri de instruire
scrise, orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării), servicii de
predare cursuri, cursuri prin corespondenţă,
coordonare de cursuri prin corespondenţă,
organizare de cursuri prin metode de învăţare
la distanţă, cursuri remediale, organizarea de
cursuri de calificare şi recalificare, furnizare
de cursuri de pregătire, organizarea şi
susţinerea colocviilor, congreselor, conferinţelor,
seminariilor, simpozioanelor, organizarea şi
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desfăşurarea de ateliere de formare,
consiliere vocaţională şi dezvoltare personală,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale şi educaţionale, organizarea
şi desfăşurarea examenelor şi testelor
pedagogice/psihopedagogice, compunerea şi
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile, publicarea cărţilor, şcoli,
institute, academii (educație), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative,
nu online, organizare de sesiuni de formare,
organizare de sesiuni de formare online cu
privire la menținerea condiției fizice, organizare
de competiții educative, organizare de
competiții recreative, administrare (organizare)
de competiții, organizare de jocuri și competiții,
organizare de competiții în scopul instruirii,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizarea de concursuri educative,
administrare (organizare) de concursuri,
producție de concursuri de talente, realizarea de
concursuri pe internet, organizare de concursuri
pe internet, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de concursuri în materie
de educație, organizarea de concursuri cu
întrebări și răspunsuri, acordarea de premii în
educație, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, certificare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
instruire educativă, organizarea de seminarii
educative, furnizarea educației, consiliere în
carieră (educație), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, organizare de seminarii
educative, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, organizare de conferințe educaționale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizare de expoziții educaționale, stabilirea
de standarde educaționale, organizare de
verificări educaționale, servicii oferite de
ateliere organizate în scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii de jocuri de realitate

virtuală furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, organizare de jocuri educaționale,
organizare și coordonare de seminarii în grupuri
restrânse, organizarea de activități educative
destinate studenților, consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, pregătire informatizată
în materie de consiliere în carieră, servicii
de consiliere în carieră (consiliere educativă
sau instruire), furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
servicii de consiliere şi informare privind cariera
(asistenţă educaţională şi de instruire), consiliere
şi coaching cu privire la cariera (consiliere
şi asistenţă cu privire la educaţie), educaţie,
furnizare de informaţii şi ştiri online în domeniul
formării profesionale, servicii de formare de
personal, organizare si coordonare de grupuri de
discuţii educative, nu online, formarea echipelor
(educaţie), servicii de formare profesională,
servicii de educaţie tehnologică, furnizare de
informaţii cu privire la formarea profesională,
activităţi sportive şi culturale, coordonare de
evenimente educative, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, furnizarea
de tutoriale online, servicii academice online în
biblioteci, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de conţinut audio online
nedescărcabil, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de cursuri de
instruire online, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, servicii de divertisment
furnizate prin transmisii continue online, servicii
de agenţie de bilete online pentru divertisment,
furnizare de informaţii şi ştiri online în domeniul
formarii profesionale, organizare şi coordonare
de grupuri de discuţii educative, nu online,
educaţie vocaţională pentru tineri, elaborare
de manuale educative, furnizarea educaţiei,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii educative şi de instruire,
organizarea de cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de gale, publicare de
materiale educative, publicare de cărţi educative,
publicare de texte educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale tipărite în domeniul educativ, servicii
de consultanţă privind subiecte academice,
servicii specifice şcolilor (educaţie), sisteme de
joc (divertisment, educaţie), servicii educative
oferite de şcoli, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vara (divertisment şi educaţie), servicii de
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educaţie, instruire şi divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educaţie), servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
educaţie şi formare în domeniui muzicii şi
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activităţi educative
pentru tabere de vară, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale:
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizare de seminarii pe teme
de educaţie: organizare şi găzduire de ceremonii
de decernare de premii, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizarea şi susţinerea de
târguri de educaţie, organizare de examinări şi
teste în domeniul educaţiei, publicare de reviste,
cu scop cultural, servicii de publicare de reviste,
cu scop cultural, producţie şi închiriere de
materiale educaţionale şi de pregătire, producţie
de programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
filme în scopuri educaţionale, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicaţii periodice,
furnizare de publicaţii electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în

domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiţii, organizare de
competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale:
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
în scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de
schimb de experienţă pentru studenţi,
organizare şi coordonare de târguri în scopuri
academice, servicii universitare, servicii oferite
de învăţământ în universităţi sau colegii,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel universitar, servicii de învăţământ la
distanţă oferite online, acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, administrarea serviciilor
educaţionale, consiliere şi coaching cu privire
la cariera (consiliere şi asistenţă cu privire
la educaţie): consiliere în carieră (educaţie),
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
consultanţă în domeniul formării şi perfecţionării,
servicii de consultanţă în domeniul educaţiei,
creare(redactare) de conţinut educaţional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
formarea echipelor (educație), organizare de
festivaluri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, închiriere de roboți de
învățare, 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,
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, producție de televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, programare de televiziune
(programare), servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
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prezentare de programe de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
spectacole de televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, furnizare de programe
televizate de știri, producții de film, televiziune
și radio, producție de programe educative de
televiziune, programe de televiziune prin cablu
(programare), servicii de educație furnizate prin
televiziune, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune cu
plată, producție de programe de televiziune
în direct, stabilirea grilei de programe de
televiziune (programare), producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, închirierea
de posturi de radio și televiziune, pregătire de
programe radiofonice și de televiziune, creare
de formate pentru programe de televiziune,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, furnizare de cursuri educaționale referitoare
la telecomunicații, proiectarea filmelor, distribuție
de filme, divertisment prin filme, prezentare de
filme, servicii de producție de filme, producție
de filme în studiouri, servicii pentru producția
de filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de filme în
scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, servicii de înregistrări audio, de filme,
video și de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la filme, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, pregătire și instruire, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop de
instruire, organizare de seminare de instruire,
desfășurare de seminarii de instruire, servicii
de recreere și instruire, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, servicii educative și

de instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferin țe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii
de scriere pentru bloguri, cu excepția celor
în scop publicitar, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii de
educație furnizate prin programe de televiziune,
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, producere
de programe de televiziune în vederea
difuzării pe dispozitive mobile, servicii de jocuri
furnizate prin intermediul comunicațiilor, pe
calculatoare sau telefoane mobile, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, servicii oferite de tabere
de recreere, organizarea de cursuri în cadrul
taberelor educative, servicii de tabere de vară
(divertisment), servicii oferite de tabere de vară
(divertisment și educație), organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, cursuri
în cadrul taberelor educative referitoare la
drumeții montane, organizare de festivaluri cu
scop cultural, educaiv sau de divertisment,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
instruire referitoare la conveniențe sociale,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, coordonare de festivaluri
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de artă interpretativă, formare continuă, formare
complementară (instruire), formarea profesorilor
(instruire), organizarea de cursuri de formare
(instruire), furnizare de formare, servicii oferite
de ateliere de formare, formare practică
(demonstrație), coaching personal (formare),
formarea echipelor (educație), furnizare de
formare profesională, cursuri de formare
avansată, furnizare de cursuri de formare,
servicii de formare în management, organizare
de cursuri de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
consultanță în materie de formare, coordonare
de cursuri de formare profesională, servicii
de educație și formare profesională, furnizare
de cursuri de formare continuă, furnizare de
seminare online de formare, servicii ale unei
academii de formare, furnizare de instalații
pentru formarea profesională, organizare de
seminarii în materie de formare, servicii de
formare profesională în domeniul medical,
realizare și coordonare de cursuri de formare,
organizare și coordonare de seminare de
formare, formare privind sănătatea și starea de
bine, servicii de formare cu privire la exprimarea
vocală, educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminarele de formare
profesională, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentație, servicii de
consultanță referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, organizare de cursuri de formare cu
privire la diete prin internet, editare de publicații,
publicații de literatură didactică, publicare de
publicații medicale, publicare de publicații
periodice, furnizare de publicații electronice,
împrumut de publicații imprimate, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, împrumut de cărți și
publicații periodice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, împrumut
de cărți și de alte publicații, furnizare
de publicații electronice pentru învățarea
limbilor, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descă
rcate, furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, 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, servicii de pregătire sau educare în

domeniul coaching pentru viață, organizare de
concursuri muzicale, organizare de concursuri
(divertisment), administrare (organizare) de
concursuri, organizarea concursurilor de
divertisment, producție de concursuri de talente,
realizarea de concursuri pe internet, organizare
de concursuri pe internet, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de concursuri cu întrebări și
răspunsuri, servicii pentru organizarea de
concursuri de tipul cine știe ră spunde,
organizare de cursuri, publicare de reviste și
cărți, publicare de cărți și reviste, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare de reviste cu informații științifice,
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, servicii de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la instruire,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.
42. Servicii de cercetare matematică, proiectare
de modele matematice, proiectare de modele
matematice, găzduire de facilități on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru realizarea
de discuții interactive, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, software ca serviciu (SAAS)
care oferă software de învățare automată,
software ca serviciu (SAAS) care oferă software
pentru învățare profundă, servicii de cercetare,
cercetare de produse noi, servicii de cercetare
și dezvoltare, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
cercetarea și dezvoltarea pentru terți, stocare
electronică de fișiere audio, proiectare de lucrări
creative audiovizuale, stocare electronică de
fișiere audio digitale, proiectare de hardware
pentru operatori audio și video, proiectare
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de software pentru operatorii audio și video,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, platformă ca serviciu (PAAS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, găzduire de software destinat utilizării
la gestionarea bibliotecilor, furnizare de acces
temporar la program software care nu poate
fi descărcat pentru crearea și publicarea de
jurnale și bloguri personale online, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, creare și întreținere de software pentru
bloguri, găzduirea de conținut digital pe internet,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet.

───────

(210) M 2022 02446
(151) 06/04/2022
(732) ALISEB TOURS S.R.L., STR.

MOLDOVEI NR. 8, BL. Z1, SC. 8,
ET. 1, AP. 1, JUD. IAȘI, PAȘCANI,
IAȘI, 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)

Aliseb tours Romania
AGENTIE DE TURISM

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 18.01.08;
18.05.01; 18.05.03; 01.03.02; 01.03.12;
26.11.02; 26.11.12; 26.11.21

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

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, 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, servicii de
transport cu autocarul, transport de pasageri 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

(591) Culori revendicate: roșu, negru,
albastru, portocaliu, galben, alb, mov,
maro
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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.
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.

───────

(210) M 2022 02456
(151) 06/04/2022
(732) FON KOZMETIK SANAYI VE

TICARET LIMITED ŞIRKETI,
ORTAKÖY MERKEZ MAHALLESI,
YELDEĞIRMENI CADDESI,
NO: 17/A SELIMPAŞA SILIVRI,
ISTANBUL, TURCIA

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

(540)

CLaRaLINE
Professional MAKE-UP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.02

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

3.  Parfumerie, produse cosmetice, arome
(uleiuri esențiale), deodorante de uz uman și
veterinar, săpunuri.

───────

(210) M 2022 02632
(151) 13/04/2022
(732) SOCIETATEA DE PROMOVARE

A VINULUI S.R.L., CALEA
BUCUREȘTI, BLOC 2-1, SCARA
4, ETAJ 1, AP. 34, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, 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)

PELIN de URLAȚI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 05.05.20

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

clase:
33. Vinuri aromatizate din arealul Dealul Mare,
subarealul Urlați.

───────
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(210) M 2022 02713
(151) 14/04/2022
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CINEMA - TEATRU
”Florin Piersic”

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

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

───────

(210) M 2022 02893
(151) 02/05/2022
(732) THIRDEYE CONSULTING SRL,

STRADA MARTA BIBESCU, NR.
39, CONSTRUCTIE C1, COMUNA
BALOTESTI, JUDEȚ ILFOV,
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Zirconia tehnică dentară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.03.04

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

10. Piese protetice pentru stomatologie.
44. Servicii de stomatologie.

───────

RECONSTRUCTIVA SRL, STR.
REGINA MARIA NR. 34, SAT
VISAN, JUDEȚ IAȘI, COMUNA
BARNOVA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ESTHƎMA by Dr.
Gabriel Mazilu

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.01.01; 26.11.05

clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de chirurgie estetică și plastică,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, tratamente cosmetice pentru
corp, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de îngrijiri de igienă și frumusețe.

───────

(210) M 2022 02894
(151) 22/04/2022
(732) MAZILU CHIRURGIE

(591) Culori revendicate: roz, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02954
(151) 27/04/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 - 303, VISEU, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT, NR. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URIMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03114
(151) 03/05/2022
(732) FIOR-DAFIN MUREȘANU, STR.

LIVIU REBREANU NR. 19, AP.12,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Ma Muzeul Autografelor
CLUJ - NAPOCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17

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

41. Prezentarea de expoziții muzeale.
───────

(210) M 2022 03138
(151) 04/05/2022
(732) MARIN PREDA PROTECȚIE SRL,

STR.PIATA GHIOCEILOR, NR 12C,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410249,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MARIN PREDA PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.01.01; 02.01.23;
26.03.07

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

45. Servicii de pază.
───────
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(210) M 2022 03166
(151) 04/05/2022
(732) MAGIC GAMES AB SRL,

CALEA FLOREASCA NR. 55,
BIROUL 102E, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Magic SALA DE JOCURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.25; 17.02.01;
29.01.15

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

41. Operarea de săli de jocuri de noroc,
și anume exploatarea de aparate de tip
slot-machine și rulete electronice în locații
specializate (spații special amenajate) în care
clienții au posibilitatea să participe la joc și
să plaseze pariuri, furnizarea de servicii de
pariuri în cotă fixă, de jocuri de noroc, atât
în spaţii fizice, cât și pe platforme online, pe
site-uri web dedicate activității de jocuri de
noroc online, furnizare de săli pentru aparate
de jocuri tip slot-machine, organizarea de loterii/
tombole, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri.

───────

(210) M 2022 03174
(151) 05/05/2022
(732) BORG DESIGN SRL, STR. ING.

ȘTEFAN HEPITES NR. 16A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050196,
ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate: roșu, negru, argintiu,
galben alb, albastru

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 01.01.02;
26.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

clase:
16.  produse de imprimerie, fotografii.
35. Publicitate
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea programelor de calculator.

───────

TOPUL FIRMELOR ACTIVE
LF 

ListaFirme.ro 
România

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1029465
din data 24.10.2022 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "TOPUL

FIRMELOR ACTIVE”, ".ro” și "România”.

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

29

(210) M 2022 03249
(151) 09/05/2022
(732) OPTICA MEDICALA MOSNITA

NOUA SRL, SAT MOŞNIŢA NOUĂ,
NR. 297/B, COMUNA MOŞNIŢA
NOUĂ, TIMIȘ, 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)

OPTICA MEDICALA
MOSNITA NOUA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.05;
02.09.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
ochelari, ochelari de vedere, ochelari de soare,
ochelari anti-orbire, ochelari inteligenţi, rame
de ochelari, lentile pentru ochelari, lentile de
contact, tocuri pentru ochelari și accesorii pentru
ochelari și lentile de contact (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 şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de comerț cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
oftalmologie, servicii medicale, servicii de
optometrie, servicii prestate de opticieni.

───────

(210) M 2022 03302
(151) 11/05/2022
(732) WEAREBLIZZUP SRL, DRUMUL

MANASTIREA VARATEC 26,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Blizzup
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12; 16.03.13; 29.01.13

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

41. Divertisment
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

(591) Culori revendicate: roz (HEX #FE1353),
alb (HEX #FFFFFF), negru (HEX
#000000)

───────
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(210) M 2022 03354
(151) 12/05/2022
(732) SC SILKWEB SA, STR. GEORGE

COSBUC, NR. 25A, AP. 50, ETAJ
6, CLADIREA ATRIUM, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

gomag.ro

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

9. Software pentru gestionarea unui magazin
online, software pentru efectuarea de tranzacții
online, software de comerț electronic și de
plăți electronice, software pentru aplicații web și
servere, aplicații software, descărcabile.
35. Servicii online de prelucrare de date, servicii
de comenzi online, servicii de administrare a
comunităților online, servicii de publicitate și
marketing online.
42. Creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, software ca serviciu
(saas), consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (saas), găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, servicii ale unui furnizor
de găzduire cloud, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru terți,
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online pentru terți, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online,, găzduire de
facilități web online pentru pentru alte persoane,
găzduire de spații web online pentru terți, pentru
partajare de conținut online, stocare de date
online, găzduire de server, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice.

───────

LUCIAN BLAGA, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300001, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AshaHair EXCLUSIVE
HAIR EXTENSIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.11.01;
05.03.13

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

3. Adeziv pentru extensii de păr, preparate
pentru înfrumusețarea părului, preparate de
înfrumusețare pentru păr, preparate pentru
coafură permanentă și ondulare, balsamuri de
păr (balsamuri-șampon), balsamuri de păr.
26. Extensii de păr, meșe false de păr pentru
coafura japoneză (tabomino), ace de fixare a
meșelor false la spate pentru coafura japoneză
(tabodome).
41. Organizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, organizarea de seminarii de
pregătire în tehnicile de coafură.
44. Servicii oferite de saloane de înfrumusețare
pentru tunderea perucilor, servicii oferite de
saloane de coafură, servicii furnizate de saloane
de coafură și înfrumusețare.

───────

(210) M 2022 03357
(151) 12/05/2022
(732) ASHA HAIR RO SRL, STR.

(591) Culori revendicate: crem (HEX 
#c59d5f),  negru
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(210) M 2022 03366
(151) 13/05/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Feminofertil

(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 2022 03417
(151) 16/05/2022
(732) FLORIN IONITA, STR. SOS.

VERGULUI, NR. 13, BLOC H2,
SCARA 1, ETAJ 6, AP. 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022441, ROMANIA

(540)

NORISK.ro PREMIUM
EXCLUSIVE REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, consultanță imobiliară,
brokeraj imobiliar, brokeraj de proprietăți
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de locuințe
permanente, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind gestiunea terenurilor, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de săli de expoziție, închirieri de
locuințe (apartamente), servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
agenție de închirieri de locuințe (apartamente),
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agenție imobiliară, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), agenții
de închiriere locuințe pentru persoane din
grupurile vulnerabile, agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, 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, finanțare de proiecte
de renovare de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți,
gestionare de proprietăți imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea imobilelor, gestiunea
proprietăților comerciale, gestiunea terenurilor,
imobiliare (managementul proprietăților -),
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, organizare de închirieri de
apartamente, punere la dispoziție de locuințe,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii ale agentului
imobiliar, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune de
multiproprietăți, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de

împrumuturi imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de reprezentare financiară în
vederea deținerii de proprietăți în numele terților,
servicii de tip escrow (garanţie) pentru bunuri
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03420
(151) 19/05/2022
(732) BRADORGIN FAM SRL, BLD.

DUNĂREA, NR. 86, BL. PR6,
SC. 2, PARTER, AP. 21, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, 800669, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
DUMITRU DOBREV, STR. VIORELE,
NR. 4, BL. 22, AP. 101, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

41. Educație, instruire, divertisment.
───────

Poftă bună, 
rețete cu Gina Bradea
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(210) M 2022 03437
(151) 17/05/2022
(732) VICTORIA LIMITED SRL, STR.

CLOPOTARII VECHI, NR. 18,
ET. 3, CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUCHAREST GOLF CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 21.03.01; 29.01.12

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
respectiv sub aceasta clasă, societatea va
desfășura activități legate de antrenarea
(instruire) sportivă pentru golf, furnizare de
articole pentru golf, furnizare facilități de recreere
și facilități sportive în domeniul golfului, închiriere
echipament sportiv pentru golf, organizare și
desfășurare evenimente și competiții sportive
pentru golf.

───────

(210) M 2022 03453
(151) 18/05/2022
(732) MIHAI MERCAS, STR.

PESCARILOR 70, BL FZ13A AP 15,
JUD.CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900381, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TechnoDepo

(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.

───────

(210) M 2022 03504
(151) 19/05/2022
(732) SC VITALL SRL, TARLAUA 65,

PARCELA 650, JUDETUL DOLJ,
COMUNA COSOVENI, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

Gentleman

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.03;
03.07.25

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

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

(591) Culori revendicate: alb, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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29. Carne și produse din carne, ouă și produse
din ouă, supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, aripioare
de pui, bucăți de carne de pui, bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bucăți de curcan, carne, cârnați din carne de pui,
carne de curcan, carne de curcan gătită, carne
de pasăre, carne de pasăre congelată, carne de
pasăre de curte, carne de pasăre gătită, carne de
pasăre supracongelată, carne de pui congelată,
carne de pui gătită lent la cuptor (pulled chicken),
carne de pui proaspătă, carne prajita de pui,
carne proaspătă de pasăre, carne procesată,
chiftele de pui, chiftele din carne de pui, conserve
de carne de pasăre, curcan, friptură de pasăre,
hamburgeri din carne de pui, picioare de găină
pentru consum uman, pipote de pui, produse de
curcan, pulpe de pui, ouă, ouă de găină.

───────

(210) M 2022 03519
(151) 20/05/2022
(732) MIRASTAR SRL, STR. FABRICII

NR. 5, JUDETUL BRASOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

MIRASTAR
TÂMPLĂRIE DE ARTĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06;
26.11.07

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

20. Uși din lemn stratificat, ferestre din lemn
stratificat, elemente decorative pentru ferestre si
usi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu usi si ferestre din lemn stratificat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu usi si ferestre
din lemn stratificat, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu usi si ferestre
din lemn stratificat, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume cu
privire la usi si ferestre din lemn stratificat, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la usi si ferestre din lemn stratificat, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul in legatura cu usi si ferestre din lemn
stratificat, servicii de import-export in legatura cu
usi si ferestre din lemn stratificat, organizarea
și coordonarea de evenimente, expoziții, târguri
și spectacole în scopuri publicitare pentru usi si
ferestre din lemn stratificat.
37. Servicii de tâmplărie, instalare de usi si
ferestre, reparații de usi si ferestre.
40. Servicii de tâmplărie (fabricare la comandă),
servicii de tâmplărie (executare de lucrari de
tâmplărie la comandă, servicii de tâmplărie
(producție la comandă), servicii de tâmplărie
(fabricare de tâmplărie pe comandă).

───────

(210) M 2022 03549
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE S.R.L.,

STR. ZORILOR NR. 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720188,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Fry Master

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

30. Hamburgeri în pâine, hamburgeri introduși
în franzelă, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri (sandvișuri).

───────(591) Culori revendicate: maro, bej
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(210) M 2022 03562
(151) 23/05/2022
(732) S.C NOVA PROTECT SRL, ALEEA

RADASENI NR.7, CAMERS 1,
BL.27, SC.2, AP.21, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SC NOVA PROTECT SRL

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.02;
04.03.03; 26.01.04

clase:
37. Instalare și reparare de dispozitive de
alarmă anti -incendiu, instalare și reparare de
dispozitive de alarmă antifurt.
39. Transport de valori, transport de valori păzit,
transport securizat de valori, transport de bani și
valori, transport de valori în vehicule securizate.

45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructure,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri prin sisteme
de monitorizare la distanță.

───────

(210) M 2022 03583
(151) 23/05/2022
(732) BIOCLINICA SA, BDUL CETATII,

NR. 53B, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BIOCLINICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice.
42. Analize chimice, servicii de cercetare și
dezvoltare în domeniul chimiei, consultanță
în domeniul chimiei, servicii ale unui
laborator de cercetări biologice, analize
bacteriologice, consultanță în domeniul
cercetării bacteriologice, cercetare biologică,
cercetare și analiză biologică, cercetare și
dezvoltare științifică, cercetare și dezvoltare
de produse noi pentru terți, servicii
de testare de control al calității pentru
produse, servicii de control al calității pentru
terți, dezvoltare software, programare și
implementare, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de analize medicale, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale.

───────

(591) Culori revendicate: negru, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03596
(151) 23/05/2022
(732) DECORINA HATS SRL, STR.

EPISCOPUL CHESARIE, NR.
15, BL F, AP. 92, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040183, ROMANIA

(540)

DeCorina WILD MIND
UNDER THE HAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
03.01.08; 26.11.02; 26.01.03

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pălării, pălării
fedora, pălării mici, toci (pălării), mitre (pălării),
pălării fascinator, pălării clopot, calote de pălării,
carcase de pălării, pălării de soare, pălării
de ploaie, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie).

───────

(210) M 2022 03601
(151) 24/05/2022
(732) FLEXI PAPER SRL, STR. CALEA

ROMANILOR, NR. 26, AP. 1, JUD
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

FLEXI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

3. 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.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#D1AB66), negru
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(210) M 2022 03609
(151) 24/05/2022
(732) GREEN LIFE MEDICAL

REMEDIUL TĂU ALTERNATIV
S.R.L., STR. GAVRIL MUZICESCU
NR.18, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

GREEN LIFE MEDICAL
REMEDIUL TĂU ALTERNATIV

(531) Clasificare Viena:
05.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
44. Servicii în domeniul medical, servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2022 03620
(151) 24/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDETUL ILFOV , BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Gospodina priceputa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrasive, preparate antistatice
pentru scopuri casnice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, săruri
de albire, sodă de albire, preparate chimice
de curăţare pentru scopuri casnice, preparate
de curăţare, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, produse chimice
pentru intensificarea culorii pentru scopuri
casnice (rufe spălate), preparate pentru
îndepărtarea culorii, corindon (abraziv), creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, șervețele antistatice pentru
uscător, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, preparate pentru îndepărtarea
lacului, beţişoare parfumate, apă de javel /
hipoclorit de potasiu, 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, 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, ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lichide antiderapante pentru pardoseli,

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

38

ulei de terebentină pentru degresare, uleiuri
pentru scopuri cosmetic, uleiuri pentru curăţare,
uleiuri pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru
toaletă, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, 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, piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
soluţii de degresare, preparate pentru strălucire
(lustruit), ceară pentru pantofi, cremă de ghete,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun pentru strălucirea textilelor, sodă caustic,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, preparate pentru îndepărtarea
vernisului, piatră tripoli pentru lustruire.

───────

(210) M 2022 03629
(151) 24/05/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS SA,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
3505 – 303, VISEU, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT, NR. 68, ET 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

GINKGOBIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 03636
(151) 24/05/2022
(732) ATRIUM COMPLEX CONSTRUCT

SRL, STR. MEDIAȘULUI, NR.12,
JUDEȚ SIBIU, SLIMNIC, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Salami premium
quality 100% autentic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 01.01.05;
26.11.02; 26.11.05; 26.11.06; 26.11.12

clase:
29. Extracte din carne.

───────

(210) M 2022 03641
(151) 25/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

FARINGOSEPT SPRAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate medicale, suplimente alimentare
de uz uman, preparate farmaceutice
antiinflamatoare, antiseptice pentru tractul
respirator superior si zona orofaringiana.

(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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10. Dispozitive medicale sub forma de picaturi si
spray.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante

și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice şi farmaceutice, vitamine, conservanţi
şi antioxidanţi, exceptând transportul lor.

───────
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(210) M 2022 03647
(151) 25/05/2022
(732) DAN CRISTIAN ALEXANDRESCU,

ALEEA MIZIL NR. 6, BL. C2,
SC. 1, ET. 1, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WEBSEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.09; 26.03.23

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

35. Servicii de agenție de publicitate.
───────

(210) M 2022 03657
(151) 25/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ NR.
25, SAT FILIPEȘTI, JUD. BACĂU,
COMUNA BOGDĂNEȘTI, 607071,
BACĂU, ROMANIA

(540)

GRANERO Prointegral

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.10; 27.05.01;
29.01.12

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).

───────

(210) M 2022 03668
(151) 25/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR.27, AP.1,
ET.1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR.6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

NAVIGO GRAAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, comercializarea și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa 33
(exceptand transportul lor) pentru prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.

(591) Culori revendicate: bej, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 03677
(151) 26/05/2022
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI, NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

VeloExpert
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicaţii electronice
descărcabile, broşuri electronice descărcabile,
cărţi audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afişare, receptoare
de televiziune şi dispozitive pentru film şi video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicaţii periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broşuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.

35. Publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoţionale în reviste, cărţi şi ziare, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, editare şi actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de: reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicaţii electronice descărcabile,
broşuri electronice descărcabile, cărţi audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afişare, receptoare de televiziune şi dispozitive
pentru film şi video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de: comunicate
de presă tipărite, reviste (publicaţii periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi,
broşuri tipărite, articole de papetărie şi
accesorii educative, publicitate radiofonică şi de
televiziune, producţie de reclame radio.
38. Servicii ale agenţiilor de presă (transmitere
de ştiri), radiocomunicaţii, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio şi tv.
41. Editare de publicaţii, furnizare de publicaţii
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenţii de ştiri, servicii de
prezentatori de radio şi de televiziune, servicii de
programe de ştiri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio şi televiziune, producţie
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale şi ziare.
45. Acordarea de drepturi de licenţă pentru
programe, producţii şi formate de televiziune,
video şi radio (servicii juridice).

───────
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(210) M 2022 03696
(151) 26/05/2022
(732) PRODUCTIE MULTI NR SRL,

STR. CIUCULUI NR. 90/B, JUDEȚ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520036, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL. 10E, SC. B, AP. 9, JUDEȚ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

multinr

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Suporturi metalice pentru rafturi, sisteme
de rafturi din metal, sisteme de rafturi
(structuri) metalice pentru depozitare, rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
separatoare metalice pentru rafturi (cu excepția
pieselor de mobilier), suporturi metalice pentru
rafturi (cu excepția pieselor de mobilier),
standuri de vânzare confecționate în principal
din metal, structuri metalice, structuri metalice
transportabile, structuri modulare metalice,
cadre (structuri) metalice.
19. Construcții (standuri) nemetalice pentru
comercianți, construcții (standuri) de expoziții
nemetalice portabile (structuri).
20. Rafturi din lemn (mobilier), rafturi ca
mobilier metalic, rafturi pentru comercializare
la set, rafturi nemetalice (mobilier) pentru
depozitare, standuri de prezentare (mobilier),
standuri de prezentare nemetalice, standuri de
prezentare asamblate, standuri de expunere
asamblate, standuri metalice de prezentare,
standuri publicitare din carton, standuri de
expunere de uz universal, standuri de prezentare
pentru vânzare de produse, standuri de expoziție
(nemetalice, altele decât structurile), afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, standuri de
expunere prevăzute cu componente structurale
din metal, seturi de piese (vândute împreună)

pentru asamblarea standurilor de prezentare
(mobilier), standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri), rafturi
metalice (mobilier), rafturi (mobilier), rafturi
pliante (mobilier), rafturi de magazin (mobilier),
rafturi modulare (mobilier), rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de prezentare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier).
40. Imprimare, imprimare offset, imprimarea
desenelor.

───────

(210) M 2022 03706
(151) 26/05/2022
(732) RANKINE SRL, STR. HENRIETA

DELAVRANCEA GIBORY 16, JUD.
TIMIȘ, TIMISOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

THIA T

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.07; 26.04.18

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

14. Bijuterii, aliaje de argint, aliaje de rodiu,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, produse de bijuterie, articole
de bijuterie, aliaje din aur, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii din aur, bijuterii fabricate din
argint.

───────
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(210) M 2022 03715
(151) 27/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Tu știi cât de ocupat
e ficatul tău ?

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

5. Preparate medicale, suplimente alimentare
de uz uman, preparate farmaceutice
hepatoprotectoare, suplimente dietetice de uz
uman pe bază de fosfolipide, silimarină, arginină,
combinații de plante hepatoprotectoare.
10. Dispozitive medicale de unică folosință,
dispozitive medicale sub formă de picături, spray,
capsule, tablete, comprimate, plicuri pudră,
soluție buvabilă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri

farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
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pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2022 03717
(151) 27/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RHINXYL- Desfundă nasul
și ușurează respirația !

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

5. Preparate medicale, preparate farmaceutice
antiinflamatoare, antiseptice pentru patologia
nazala si sinusala, tratamentul rinitelor alergice,
non-alergice din raceala si gripa si al sinuzitelor.
10. Dispozitive medicale sub forma de picaturi,
spray, capsule, tablete si comprimate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a

următoarelor categorii de bunuri: 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 și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
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arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2022 03723
(151) 27/05/2022
(732) GHEORGHE POPESCU , SOS.

EROU NICOLAE IANCU, NR. 87 E,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GOLD GENERATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, produse cosmetice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, articole de gimnastica si de sport.
35. Publicitate, management, organizarea si
administrarea afacerilor.
41. Divertisment, activităţi sportive.

───────

(210) M 2022 03732
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

Biodigest ColonDetox
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse şi preparate farmaceutice ce
contribuie la detoxifierea colonului.

───────
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(210) M 2022 03758
(151) 30/05/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

Faguria

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2022 03767
(151) 30/05/2022
(732) ADRIAN STÂNGĂ, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRASOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

star donuts

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.02; 29.01.11

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unor bunuri precum: făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie (ambalate și neambalate), sucuri
și ape îmbuteliate (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata
și prin intermediul bicicletelor / tonetelor
mobile, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicitate.

───────

(210) M 2022 03774
(151) 30/05/2022
(732) RATTAN NOBLESSE SRL, STR

PRINCIPALA NR 73, CORP C
26, JUD. GIURGIU, STANESTI,
087215, GIURGIU, ROMANIA

(540)

RATTAN NOBLESSE
mobilier realizat manual

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

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

20. Mobilier de grădină

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
116C), (Pantone 117C), albastru
(Pantone 292C), (Pantone 661C)

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
2735C), gri (Pantone P 179-7 C), roz
(Pantone 921C)

(591) Culori revendicate: mov (Pantone 513
C), negru

───────
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(210) M 2022 03776
(151) 30/05/2022
(732) VALENTIN RUSU, STR. BOJA,

NR. 2C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VALI VIJELIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
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 internet, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul

muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, 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 excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
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divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii
de sporturi electronice, servicii de videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii

de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

49

filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 03782
(151) 30/05/2022
(732) BIG CLEANING COMPANY SRL,

STR. CĂLMĂŢUI, NR. 33. SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NEAGU LAURA, STR. DINU VINTILĂ,
NR. 6B, BL.3, SC. K, ET. 1, AP. 2,
COMPLEX CENTRAL PARK, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OZONE Spalatorie
Curatatorie BIG Craiovita

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03

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

37. Curăţarea, spălarea şi îngrjirea ţesăturilor,
materialelor textile, a blănurilor şi a produselor
din aceste materiale, spălătorie de rufe şi
covoare, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
curăţarea covoarelor.

───────

(210) M 2022 03794
(151) 31/05/2022
(732) MAUR SECURITY, ȘOS.

GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
NR. 269, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAUR SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.13

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri prin sisteme
de monitorizare la distanță.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
alb

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03797
(151) 31/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rezolvare la balonare!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate medicale, suplimente alimentare
de uz uman, carbune pentru scopuri
farmaceutice, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, suplimente alimentare de uz uman
pe baza de carbune, simeticona, antiacide
digestive, enzime digestive.
10. Dispozitive medicale de unica folosinta,
dispozitive medicale sub forma de picaturi, spray,
capsule, tablete, comprimate, plicuri pudra.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: 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 și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru

scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
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sub formă de comprimate, 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, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2022 03803
(151) 31/05/2022
(732) ILIE IONUȚ, STR. GRIGORE

COBALCESCU NR. 16, BL. A, AP.
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAUSER Premium Heizkorper
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1026070/22.09.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „Premium” și „Heizkorper”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06; 29.01.14

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

11. Radiatoare pentru instalațiile de încălzire
centrală, respectiv tip portprosop.
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 prin mediile
de comunicare în scopul comercializării, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata privitoare
la instalații de încălzire și accesorii pentru
acestea.

───────

ADUNATII COPACENI, NR. DN5,
JUDEȚUL GIURGIU, ADUNATII
COPACENI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

BUNĂTĂRIE Bunătăţi din
grâne cum erau odată

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.02; 05.03.13; 29.01.11

clase:
30. Faină și preparate din cereale, pâine,
produse de panificaţie și cofetărie.

───────

(591) Culori revendicate: gri, negru, roșu,
galben

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

(210) M 2022 03821
(151) 31/05/2022
(732) SC. EUROPA STAR SRL, SAT
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(210) M 2022 03823
(151) 31/05/2022
(732) LOADINBOX SA, LOT 3 12 RUE

VIVIENNE, PARIS, 75002, FRANȚA
(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.

POVERNEI, NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CORN POWER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere nepreparate
si neprocesate, grăunțe (semințe), grăunțe
(cereale), cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, grăunțe, semințe pentru
agricultură, grăunțe neprocesate pentru hrănirea
animalelor, cereale pentru hrănirea animalelor,
cereale (reziduuri din tratarea grăunțelor), pentru
hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
produse alimentare și hrană pentru animale,
produse alimentare și hrană pentru animale
fortificatoare, substanțe alimentare fortificatoare
pentru animale, produse alimentare și hrană
pentru animale ce conține porumb, hrană
premixată pentru animale, hrană sintetică pentru
animale, altele decât cele de uz medical,
obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
condimente neprocesate pentru hrană animală,
plante și flori naturale, răsaduri, plante verzi,
butași de plante și alte părți de plante verzi ce pot
fi folosite pentru însămânțare, porumb procesat
pentru hrănirea animalelor, produse din porumb
pentru hrănirea animalelor.
35. Prezentarea pe orice mijloc de comunicare,
pentru vânzare cu amănuntul sau cu ridicata,
prin intermediul unui site de internet și într-
un magazin, a următoarelor produse: grăunțe
(semințe), grăunțe (cereale), cereale sub formă
de grăunte, neprelucrate, grăunțe, semințe
pentru agricultură, grăunțe neprocesate pentru
hrănirea animalelor, cereale pentru hrănirea
animalelor, cereale (reziduuri din tratarea
grăunțelor), pentru hrana animalelor, făină
pentru animale, fân, produse alimentare și
hrană pentru animale, produse alimentare și
hrană pentru animale fortificatoare, substanțe
alimentare fortificatoare pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale ce conține
porumb, hrană premixată pentru animale, hrană
sintetică pentru animale, altele decât cele de uz
medical, obiecte comestibile de mestecat pentru

animale, condimente neprocesate pentru hrană
animală, plante și flori naturale, răsaduri, plante
verzi, butași de plante și alte părți de plante verzi
ce pot fi folosite pentru însămânțare, porumb
procesat pentru hrănirea animalelor, produse din
porumb pentru hrănirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online sau în magazine,
a produselor următoare: grăunțe (semințe),
grăunțe (cereale), cereale sub formă de
grăunte, neprelucrate, grăunțe, semințe pentru
agricultură, grăunțe neprocesate pentru hrănirea
animalelor, cereale pentru hrănirea animalelor,
cereale (reziduuri din tratarea grăunțelor), pentru
hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
produse alimentare și hrană pentru animale,
produse alimentare și hrană pentru animale
fortificatoare, substanțe alimentare fortificatoare
pentru animale, produse alimentare și hrană
pentru animale ce conține porumb, hrană
premixată pentru animale, hrană sintetică pentru
animale, altele decât cele de uz medical,
obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
condimente neprocesate pentru hrană animală,
plante și flori naturale, răsaduri, plante verzi,
butași de plante și alte părți de plante verzi ce pot
fi folosite pentru însămânțare, porumb procesat
pentru hrănirea animalelor, produse din porumb
pentru hrănirea animalelor.
42. Servicii de cercetare și dezvoltare în
domeniul biotehnologiei, a varietății plantelor
și a soiulilor de plante, studii și proiecte de
cercetări tehnice, evaluări, estimări și cercetări
în domeniul științific efectuate de ingineri,
cercetători sau oameni de știință, servicii de
cercetare și dezvoltare (selecție, creare de soiuri,
servicii de pepinieră) pentru semințe și răsaduri,
servicii de cercetare și dezvoltare pentru
semințe noi pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de cercetare pentru producţia
de seminţe, realizare de studii de inginerie,
servicii de proiectare tehnică.

───────
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(210) M 2022 03828
(151) 31/05/2022
(732) LOLITA COMPANY SRL, STR.

SOARELUI, NR. 7, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Natural Fresh Greens
by Lolita Company

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

nr.1027789/07.10.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: "Fresh" şi "Greens".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
05.03.13; 26.01.03; 29.01.13

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

31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, ciuperci, plante și roadele
proaspete ale acestora, copaci și produse
forestiere, alge neprocesate pentru consumul
uman, alge pentru consum uman şi animal,
alge proaspete, alge roşii marine altele decât
cele de uz medical, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, aloe vera, proaspătă,
pentru uz alimentar, alune neprelucrate, alune
caju proaspete, alune proaspete, amestecuri
de fructe (proaspete), amestecuri de seminţe
sălbatice, ananas guava (feijoa) proaspăt,
ananas proaspăt, anghinare crude, anghinare
neprelucrate, anghinare proaspete, anghinare,

proaspete, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ardei chilli, ardei chilli neprelucraţi,
ardei gras, proaspăt, ardei graşi cruzi, ardei
graşi neprelucraţi, ardei iute (plante), ardei
proaspeţi, arpagic proaspăt, asmăţui, proaspăt,
avocado crud, avocado neprelucrat, avocado
proaspete, bacă, fructe proaspete, bagase
de trestie de zahăr crude, bame proaspete,
banane din specia musa paradisiaca plantains
proaspete, banane proaspete, boabe crude de
cacao, boabe de malţ (neprelucrate), boabe de
soia proaspete, bureţi-galbeni proaspeţi, caise
crude, caise neprelucrate, caise proaspete,
cartofi, proaspeţi, cartofi cruzi, cartofi dulci,
proaspeţi, cartofi dulci, proaspeţi (yam), cartofi
neprelucraţi, castane proaspete, castraveţi
proaspeţi, căpşuni proaspete, ceapă, proaspătă,
ceapă verde, cepe crude, cepe neprelucrate,
cepe, legume proaspete, cereale brute, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
neprocesate, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, chili proaspăt, rădăcini de
cicoare, cicoare (salată), cicoare, proaspătă,
cireşe (neprelucrate), cireşe (proaspete), citrice,
citrice proaspete, citrice, proaspete, ciuperci,
proaspete, ciuperci crescute pe tulpina de
stejar, proaspete, ciuperci crude, ciuperci
de pin proaspete, ciuperci neprelucrate,
ciuperci proaspete, ciuperci shiitake, proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
coacăze roşii, proaspete, conuri de hamei,
curmale crude, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei cruzi, dovlecei neprelucraţi,
dovlecei proaspeţi, dovlecei, proaspeţi, dovleci,
proaspeţi, fasole crudă, fasole fava proaspătă,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fasole
roşie, crudă, fistic proaspăt, fructe crude, fructe
cu coajă lignificată proaspete, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe durian proaspete,
fructe ecologice, proaspete, fructe kaki
japoneze, proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de rambutan, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete, nuci, legume şi
ierburi, fructe sub formă de bobiţe brute, fructe
sub formă de bobiţe (neprelucrate), fructe şi
legume proaspete, fructe tropicale proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, frunze aromate
proaspete ale arbustului de piper japonez
(sansho), frunze de ceai neprocesate, frunze de
palmier, frunze de palmier (material neprelucrat
sau parţial prelucrat), frunze de perilla, proaspete
(shiso), ghimbir crud, ghimbir neprelucrat,

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
verdeinchis, alb
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ghimbir proaspăt, ginseng neprelucrat, ginseng
proaspăt, graviola proaspătă, grăunţe (cereale),
grăunţe (grăunţe), grăunţe (seminţe), grăunţe
brute şi neprelucrate, grâu, neprelucrat, grâu
crud, grâu incolţit proaspăt, grâu neprelucrat,
grâu proaspăt, grepfrut, guave-căpşună
proaspete, gutui crude, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hamei, haşmă nepreparată,
haşme, proaspete, hrean japonez comestibil,
proaspăt (wasabi), hrişcă nepreparată, iarba
mâţei (proaspătă), iarba-mâţei, iarbă, iarbă
de grâu (khorasan), proaspătă, boabe de
ienupăr, ierburi neprelucrate, ierburi pentru
consumul uman sau animal, făină de in (furaj),
jumătăţi de mazăre verde, proaspete, kumquat
proaspăt, lămâi crude, lămâi neprelucrate,
lămâi proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, legume crude, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume proaspete pentru salată,
legume rădăcinoase (proaspete), leguminoase
proaspete, lichi (fruct chinezesc) proaspăt,
limete proaspete, linte proaspătă, malţ, malţ
de orz, malţ pentru berărie şi distilerie, malţ
pentru bere, malţ pentru distilare, malţuri
şi cereale neprocesate, mandarine (fructe,
proaspete), mandarine proaspete, mango mere
proaspete, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mazăre proaspată, măsline crude,
măsline neprelucrate, măsline proaspete, mei
etiopian (teff) neprelucrat, mei italian (părâng)
nepreparat, mei japonez nepreparat, mei
nepreparat, mentă (plante), mentă (proaspătă),
mere, mere caju proaspete, mere crude,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, meri,
merişoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), proaspeţi morcovi, morcovi
albi proaspeţi (arracacha), moşmoane japoneze,
proaspete, muguri proaspeţi de fasole verde,
năut proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci,
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate), nuci
de betel, proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola, nuci de cola proaspete, nuci de ginkgo
proaspete, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
făină de orez (nutreţ), orez natural utilizat ca
furaj pentru animale, orez nedecorticat, orez
neprelucrat, orz neprelucrat, orz neprocesat, orz
pentru bere, orz pentru utilizare în fabricarea
berii, orz perlat, ovăz, ovăz neprelucrat, ovăz
pentru a fi consumaţi de animale, ovăz preparat
pentru a fi consumat de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de
calciu pentru furaje, papaia proaspete, păpălăi
proaspeţi, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, pelin proaspăt (yakssuk) sub formă

de plantă vie, pepene oriental, proaspăt (cham-
oe), pepeni galbeni, pepeni proaspeţi, pere
proaspete, piersici crude, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, polen (materie primă), polen
de albine (brut), polen de albine (neprocesat),
polen de albine fiind materie primă pentru
uz industrial, pomelo, proaspete, portocale,
portocale crude, portocale neprelucrate,
portocale roşii proaspete, porumb, proaspăt,
porumb crud, porumb dulce (proaspăt), porumb
neprelucrat, porumb proaspăt, praz japonez
proaspăt, praz proaspăt, prune, proaspete,
quinoa nepreparată, rădăcină crudă de hrean,
rădăcină de clopoţel chinezesc (doraji), rădăcini
de uz alimentar, rădăcini proaspete de lotus,
rizomi, rizomi comestibili proaspeţi, rizomi vii,
rodii, roşcove de chile (alimente pentru animale),
roşcove, crude, roşii cherry, proaspete, roşii
crude, roşii neprelucrate, roşii ovale de tip cherry,
proaspete, roşii proaspete, rubarbă, rubarbă,
proaspătă, salată verde, salate verzi, salate
vii, sapote proaspete, seminţe comestibile în
stare brută, seminţe de arbore de urushi,
seminţe de cartofi, seminţe de floarea-soarelui,
seminţe de flori, seminţe de fructe, seminţe
de grâu, seminţe de grâu hibride, seminţe de
iarbă, seminţe de in comestibile, neprocesate,
seminţe de in nepreparate, seminţe de legume,
seminţe de măr, seminţe de pin, proaspete,
seminţe de plantă de in (seminţe de in),
seminţe de secară, seminţe de soia verde
proaspătă în teacă (soia verde), seminţe de
urushi, seminţe naturale, seminţe oleaginoase
nepreparate, sfeclă, proaspătă, sfeclă crudă,
sfeclă de zahăr nepreparată, sfeclă, proaspătă,
sfecle neprelucrate, sfecle proaspete, smochine
proaspete, sorg nepreparat, spanac proaspăt,
sparanghel (în stare proaspătă), sparanghel
crud, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, spirulină nepreparată, struguri de vin
proaspeţi, struguri proaspeţi, susan comestibil,
neprelucrat, şampinioni proaspeţi, şeptel,
tangerine (citrice) (proaspete), tărâţe de grâu,
trestie de zahăr, trestie de zahăr nepreparată,
trufe proaspete, turte de oleaginoase, urzici,
usturoi crud, usturoi neprelucrat, usturoi
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză chinezească
napa, proaspătă (baechu), varză creaţă
proaspătă, varză crudă, varză de bruxelles,
proaspătă, varză neprelucrată, varză proaspătă,
verdeţuri ecologice, proaspete, vetricea (plante),
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă, fructe proaspete, legume proaspete,
legume ecologice, proaspete, reziduri de plante
(materiale brute).

───────
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(210) M 2022 03832
(151) 31/05/2022
(732) AGAPIA-EUGENIA METTKE, STR.

UNITĂȚII NR. 3/182, JUDEȚ ILFOV,
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Gradina cu Lavanda

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.
43. 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, asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03840
(151) 01/06/2022
(732) GABRIEL STAN, STR.

FEROVIARILOR 5, BL.A3, AP.30,
JUDEȚ GALAȚI, GALATI, 800261,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

electritec

(531) Clasificare Viena:
13.01.17; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de instalații electrice, servicii de
instalare de alarme, servicii consultative privind
instalarea de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, servicii de consiliere cu privire la
întreținerea instalațiilor.

───────
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(210) M 2022 03854
(151) 02/06/2022
(732) MARALEANZA SRL, P-ȚA ARON

COTRUS NR. 2, BL. D9/6, SC.
A, ET. 4, AP. 10, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300389, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MICUL €CONOMIST
ANA ZAMBORI

(531) Clasificare Viena:
20.07.01; 01.17.16; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2022 03856
(151) 02/06/2022
(732) ROX ANA COM SRL, STR.

LT. GODEANU NR. 5, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120194, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

Carmangeria RoxAna
Mănâncă tradițional,

trăiește sănătos!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.02; 03.04.13;
03.04.18; 03.07.03; 26.11.01; 26.11.11

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

29. Bucăți de carne de pui, cârnați, carne și
produse din carne, caltaboș, cârnați afumați,
cârnați din carne de pui, carne de porc, carne
de pasăre, carne de mânzat, carne de curcan,
carne ambalată, carne afumată, carne, carne
proaspătă, carne feliată, carne de vită, carne
de rață, ficat, curcan, cotlete de porc, carne
tocată, mezeluri, jambon, pui, pastramă de pui,
pastramă de porc, pastramă, șuncă, tobă, salam,
brânzeturi, brânză de oaie, brânză din lapte
de capră, mix de brânzeturi, creme de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, caș, preparate cu
brânză de țară, brânză proaspătă de vaci, iaurturi
de băut, iaurturi cremoase, iaurt, lapte de oaie,
lapte de capră, lapte, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), lapte bătut, smântână, lapte
praf, lapte de vacă, unt, smântână (produse
lactate), smântână grasă.
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35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produse din clasa 29.
43. Servicii de restaurant tradițional, servicii de
fast food, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 03866
(151) 02/06/2022
(732) ADAMS VISION SRL, STR.

RODNICIEI, NR.49, AP.5, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREȘ, 540440,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

NATURKING

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 09.07.25;
26.11.05

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

30. Pizza fără gluten, pâine fără gluten, produse
de patiserie fără gluten.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse

alimentare, servicii de comerț online și offline
cu produsele din clasa 30 respectiv: pizza fără
gluten, pâine fără gluten, produse de patiserie
fără gluten.

───────

(210) M 2022 03877
(151) 02/06/2022
(732) CACHAN CAPITAL PARTNERS

SRL, SOSEAUA NORDULUI NR.
110, APARTAMENT A43, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dental Elite We care more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.02; 26.04.01

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

35. Promovarea afacerii (publicitate), servicii de
publicitate furnizate prin internet, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
7718 C, Pantone 326 C), negru
(Pantone 426 C, Pantone 532 C), alb

(591) Culori revendicate :crem (Hex 
#ac9a82),albastru inchis (Hex 
#1b2336), alb (Hex#eaeaea)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

58

(210) M 2022 03882
(151) 03/06/2022
(732) LORELAI FOOD SRL,

LOC.VIISOARA, NR.79A, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, VIIŞOARA,
420006, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Lorelai Food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 05.09.12;
29.01.13

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, activitati de
import-export.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03892
(151) 03/06/2022
(732) RESTAURANT BACOLUX SRL,

CALEA SEVERINULUI, NR.91,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Bacolux Craiovita
Hotel & Events

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

43. Servicii de restaurant, servicii hoteliere.
───────

(210) M 2022 03907
(151) 03/06/2022
(732) DASSTEC B2B SRL, STRADA

BRAȚULUI, NR. 7, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020565, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

DASSTEC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Software pentru computere, aplicații
software pentru instalații, echipamente și
sisteme de automatizare, programe de
calculator pentru automatizarea depozitelor,
proceselor industriale, comerțului electronic,
dispozitive electrice și electronice pentru
automatizare industriala, aparate și instrumente
de semnalizare, de control (verificare),
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea,
reglementarea sau controlul distribuţiei sau

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

7. Conveioare (benzi transportoare), benzi
transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul
pe banda), manipulatoare, roboti industriali,
benzi rulante pentru conveiere și benzi
transportoare, benzi rulante de sortare (piese de
sisteme de sortare), motoare pentru conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul
pe banda) și manipulatoare, mecanisme de
acționare pentru conveiere, benzi transportoare,
lifturi, sisteme de sortare, divertoare (dispozitive
folosite pentru a schimba calea pe care
trebuie sa o urmeze produsul pe banda),
manipulatoare, angrenaje pentru conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul pe
banda) și manipulatoare, mecanisme robotice
de transport, mecanisme robotice de ridicare,
mecanisme robotice de sortare, toate aceste
mecanisme fiind părți componente de conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul pe
banda) și manipulatoare.
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utilizării energiei electrice, portaluri inteligente
pentru procesare și stocare date.
37. Instalarea, întreținerea și repararea
de instalații, echipamente și sisteme de
automatizare, conveioare, benzi transportoare,
lifturi, sisteme de sortare, divertoare,
manipulatoare, sisteme transportoare.
40. Imprimare 3d.
42. Consultanta tehnica în domeniul
automatizărilor, servicii de proiectare și în
special proiectare de instalații, echipamente
și sisteme de automatizare, cercetare și
dezvoltare de produse, instalații, echipamente
și sisteme de automatizare, conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de
sortare, divertoare, manipulatoare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, crearea, dezvoltarea și
implementarea de aplicații software, proiectare și
găzduire de portaluri web, întocmire de rapoarte
și analize tehnice referitoare la funcționarea
instalațiilor, echipamentelor și sistemelor de
automatizare și a componentelor acestora.

───────

(210) M 2022 03910
(151) 03/06/2022
(732) VINUM PÂNCOTA SRL, STR.

GĂRII, NR 23-29, JUDEȚ ARAD,
PÂNCOTA, ARAD, ROMANIA

(540)

SAINT-CLAIRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────

(210) M 2022 03921
(151) 06/06/2022
(732) OLTENIA SPORT, STR.

AMARADIA, NR. 48A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200157, DOLJ,
ROMANIA

(540)

BEER 2 GO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17;
27.05.19; 27.07.01

clase:
32. Bere, bere de ghimbir, bere de malţ, cocktail-
uri pe bază de bere, băuturi non-alcoolice pe
bază de bere, bere cu arome.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 03939
(151) 06/06/2022
(732) SC PARTY YUN SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 94T/1, SC. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Party Yun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.03.04; 26.01.03;
26.07.25; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2022 03962
(151) 07/06/2022
(732) GEORGIAN VIOREL CIUGULEA,

COMUNA TOPLICENI, JUD.
BUZAU, RAMNICU SARAT,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Denis Râmniceanu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri

televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
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 internet, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru închis, albastru deschis, mov,
portocaliu, vișiniu, alb
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muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, 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 excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de

spectacole cu laser (divertisment), servicii
de sporturi electronice, servicii de videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
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de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de

programe radiofonice și de televiziune,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 03971
(151) 07/06/2022
(732) MECATES BRASOV SRL, DN 73,

KM 129+200, JUDETUL BRASOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Mecates

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.05.03; 29.01.12

clase:
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de agentii de
import și export.
40. Prelucrare metalurgică, prelucrare de
metale, frezare, debitarea materialelor, debitare,
rindeluire (ferăstrău mecanic), servicii de
strunjirea lemnului, prelucrare de piese pentru

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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alte persoane (servicii de prelucrare mecanică),
prelucrarea suprafețelor metalice folosind tehnici
de polizare de precizie, polizarea metalelor,
servicii de polizare, fabricarea de piese pe bază
de comandă și specificații primite de la terți.
42. Proiectare tehnică, proiectare de produs,
servicii de proiectare legate de prese pentru
prelucrarea metalului, inginerie mecanică,
cercetare cu privire la ingineria mecanică.

───────

(210) M 2022 03993
(151) 07/06/2022
(732) S.C. CASUAL ENTERTAINMENT

S.R.L, STRADA SPERANTEI,
NUMAR 13, COMUNA CLINCENI,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)

Gipsy Casual
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────

(210) M 2022 03998
(151) 08/06/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES, STR.

MAXIM GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

one MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12;
26.11.02

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

35. 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
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,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
prognoze economice, audit financiar, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicaţii corporative, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, 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),
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea

(591) Culorirevendicate: albastru 
(HEX#29284e), alb
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vânzarilor pentru terţi, servicii de secretariat,
marketing cu public ţintă, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de generare de potențiali
clienți, servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, brokeraj, investiţii de capital,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare, studii
financiare, servicii financiare, evaluare fiscală,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări, afaceri
imobiliare, multifinanțare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, cotaţii bursiere,
servicii de garanţii.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, tehnoredactare computerizată electronică,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea de evenimente
de divertisment, desfășurarea de evenimente de
divertisment.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, nchirierea 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
domeniul economisirii energiei, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), stocarea electronică a datelor, audit

energetic, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), instalarea de software pentru
calculatoare, design grafic pentru materialele
promoţionale, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, consultanţă tehnologică,
planificare urbană, cercetare în domeniul
excavațiilor, servicii de design de logo-uri.
45. Auditare a conformității de reglementare,
auditare a conformității juridice, consultanţă
în proprietate intelectuală, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice in 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, licenţierea proprietăţii
intelectuale, servicii privind litigiile.

───────

(210) M 2022 04007
(151) 08/06/2022
(732) HOME BOX OFFICE, INC., 30

HUDSON YARDS, NEW YORK,
NY 10001, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

CASA DRAGONULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. 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,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 funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
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pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, înregistrări video cu un program
de dramă pentru televiziune descărcabile,
înregistrări video descărcabile cu un serial de
dramă pentru televiziune.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte, și
anume maiouri, tricouri, pulovere cu glugă și
bluze de trening cu glugă, haine stil casual,
haine de stradă, lenjerie, chiloți, lenjerie de
corp, sutiene, cămăși de noapte pentru femei,
cămăși de noapte, pijamale, îmbrăcăminte de
noapte, camizole, ciorăpărie, lenjerie intimă,
halate, jartiere, haine de casă, pantaloni, veste,
jachete, pantaloni de trening, cămăși, eșarfe,
paltoane, blugi, șosete, articole de îmbrăcăminte
pentru înot și halate de baie, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, și anume cămăși
stil sport, pantaloni de sport, articole sport
din jerseu, pulovere, bluze de trening, jachete
cu glugă, bluze de trening, pantaloni de
trening, îmbrăcăminte de noapte, halate, articole
pentru acoperirea capului, și anume pălării,
cozoroace și șepci, articole de încălțăminte,
șosete, costume pentru halloween şi pentru bal
mascat.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment sub forma unui serial
de dramă pentru televiziune, furnizarea de
informaţii, ştiri şi comentarii despre divertisment
într-o reţea de calculatoare online globală,
divertisment online interactiv sub forma unui site
web care conţine prezentări fotografice, video,
audio şi în proză nedescărcabile, videoclipuri şi
alte materiale multimedia prezentând conţinut
dintr-un sau referitor la un serial de drama pentru
televiziune.

───────

(210) M 2022 04010
(151) 08/06/2022
(732) BIOCOMP SRL, BLD. CHIMIEI

NR.12, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Biosecuritate Ecologică
Integrată by BIOCOMP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.11.05;
29.01.12

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, asistență în managementul afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri, întrebări
privind afacerile, publicarea de texte publicitare,
procesarea cuvintelor, servicii de redactare
în scopuri publicitare, furnizarea de informații
comerciale despre produsele și serviciile proprii
prin toate mediile, inclusiv prin intermediul
unui site web, servicii de revista presei
in domeniul sănătății și securității biologice,
chimice și radiologice, studii și cercetări de
marketing, analize, studii și cercetări pentru
afaceri, sondaje de opinie, realizarea de studii
de piață care implică sondaje de opinie,
studii de piață, de marketing, comert și de
afaceri, realizarea de reclame, promoții, anunțuri
publicitare, comercializarea și regruparea în
avantajul terților a serviciilor privind realizarea
și implementarea de proiecte tehnice pentru
realizarea, instalarea și funcționarea optimă a
unor sisteme integrate de circuite și echipamente
având drept scop dezinfecția și decontaminarea
suprafețelor și a aerului din interiorul clădirilor,
locuințelor, spațiilor industriale comerciale

(591) Culori revendicate: verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Dezinfectarea, decontaminarea și
sterilizarea clădirilor sau a unor medii controlate
împotriva infestării sau contaminării bacteriene,
chimice, virologice sau radiologic nucleare,
dezinfecția și decontaminarea suprafețelor și
aerului din interiorul clădirilor, locuințelor,
spațiilor industriale comerciale private sau
publice, pentru diminuarea răspândirii bacteriilor,
virușilor și a microorganismelor de orice
categorie, respectiv pentru diminuarea efectelor
produșilor chimici, radiologici, biologici,
nucleari, servicii integrate de dezinfectare și
decontaminare a aerului și suprafețelor, servicii
de sterilizare, curățarea clădirilor (interior),
curățarea articolelor de îmbrăcăminte, instalarea
sistemelor de securitate bacteriologică,
biologică, virologică, lămpi bactericide, sisteme
și circuite care să asigure protecția eficientă a
unui mediu controlat, întreținere și reparare de
instalații de securitate bacteriologică, biologică,
chimică și radiologică, servicii de informații
și de consultanță referitoare la instalarea
de echipamente, circuite integrate și sisteme
de siguranță și de securitate bacteriologică,
virologică, chimică, biologică, radioactivă.

40. Purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, ambalarea personalizată
a materialelor pentru terți, decontaminarea
materialelor periculoase, furnizarea de informații

cu privire la tratarea materialelor, conservarea
alimentară a băuturilor, tratarea deșeurilor,
tratarea apei, refolosirea creativă (reciclarea
deșeurilor).

41. Servicii de educație și servicii de
instruire în domeniul siguranței și securității
bacteriologică, virologică, chimică, biologică,
radioactivă, proiecte educaționale, predare
cursuri, studii, cercetări și strategii în aceste
domenii, organizare și susținere sau participare
la cursuri, traininguri, clase, colocvii, ateliere,
congrese, conferințe, concursuri, workshopuri,
webinarii, evenimente publice referitoare la
microorganisme, virusuri, paraziți, microbi,
produși chimici, biologici, radioactivi, instruire
practică, transfer de cunoștințe de afaceri și
know how (training), prezentarea prestațiilor
live, emisiuni de radio și televiziune, programe
audiovizuale online sau tv/radio, producție video
online sau offline, furnizarea de programe
tv, nedescărcabile, prin servicii de transmitere
video la cerere (video on demand), bibliotecă
electronică, 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, proiecte tehnice, broșuri, jurnale,
ghiduri, sfaturi, comentarii, articole pe diferite
teme de interes, inclusiv pe internet sau on-line,
publicarea de ziare, cărți si reviste electronice
online, accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, instruire și consiliere
în tehnici de dezinfecție, decontaminare și
sterilizare.

private sau publice,exceptand transportul lor,
pentru diminuarea răspândirii bacteriilor, virușilor
și a microorganismelor de orice categorie,
respectiv pentru diminuarea efectelor produșilor
chimici,  radiologici,  biologici, nucleari,  inclusiv
a  serviciilor  ncluse  în  clasele 37, 41, 42 și 45,
astfel    încât   terții   să  le  cunoască  și  să   le
achiziționeze comod,  comert  și  regruparea 
în avantajul terților  a produselor,  sistemelor, 
circuitelor, echipamentelor,  tehnologiilor  și 
proiectelor tehnice  privind  dezinfecția  și 
decontaminarea suprafețelor  și  aerului  din 
interiorul  clădirilor,  locuințelor,  spațiilor 
industriale comercialeprivate sau publice, astfel
încât  terții  să le  cunoască  și  să  le 
achiziționeze  comod, prezentarea  pentru 
vânzare și vânzarea prin toate mijloacele de 
comunicare, inclusiv online în toate mediile, 
pe  site-uri  proprii  sau  alte platforme  media, 
informații  și  sfaturi  comerciale pentru 
consumatori în legătură cu serviciile  prestate și 
produsele  comercializate,  inclusiv asistență  și 
consultanță,  activități  de  agentii de 
import-export,  activități  de  birou,  evaluări ale 
afacerilor,  auditul  afacerilor,  consultanță  în
organizarea afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de intermediere comercială, analiza costurilor,
servicii de agenție de import-export.

42. Analize bacteriologice, virologice și
biologice, analize de laborator în domeniul
bacteriologiei și virologiei, inclusiv testarea sau
determinarea conținutului de microorganisme,
cercetare, analiză și testare în domeniul
bacteriologiei, virologiei și microorganismelor,
consultanță în domeniul bacteriologiei și al
cercetării bacteriologice, cercetare științifică
referitoare la bacteriologie și ecologie
bacteriologică, cercetare în domeniul protecției
mediului, cercetare si analiza biologica, servicii
de cercetare și dezvoltare în domeniul
bacteriologic, biologic, chimic și radiologic,
servicii oferite de un laborator biologic
si de cercetări bacteriologice, cercetare
privind securitatea bacteriologică, teste de
securitate bacteriologică, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, programe,
studii și proiecte tehnice de securitate
biologică, bacteriologică și virologică a unui
mediu controlat, studii clinice, consultanță
în domeniul economisirii energiei, controlul
calității, consultanță tehnică privind realizarea
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45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, în special în domeniul bacteriologic,
virologic, radiologic și chimic, monitorizarea
sistemelor de securitate biologică, consultanță în
materie de securitate, controlul de securitate al
unor medii compacte închise sau semideschise,
servicii de securitate pentru clădiri, industrii și
spații de lucru, inspectarea uzinelor în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea mediilor de lucru publice și private,
servicii de consultanta in domeniul nevoilor
de securitate ale întreprinderilor comerciale,
industriale sau publice de stat în materie de
securitate radiologică, chimică și bacteriologică.

───────

(210) M 2022 04021
(151) 09/06/2022
(732) HORIA ALEXANDRU PATACHI,

STR. CAMPULUI, NR. 105, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 40065,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Faluso
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen și
materiale pentru artiști, pensule, caractere și
clișee tipografice.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, asfalt, smoală, gudron și

bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni și bureți,
perii (cu excepția pensulelor), material pentru
perii, sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04031
(151) 09/06/2022
(732) SC EASTERN DIGITAL SRL,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 88, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

cento

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

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

35. Servicii de comerț de accesorii de telefoane
mobile, accesorii aparate foto/video, accesorii și
componente pentru calculatoare fixe și portabile.
39. Transport, depozitare, ambalare de accesorii
pentru telefoane mobile, accesorii pentru
aparate foto/video, accesorii și componente
pentru calculatoare fixe și portabile.

───────

unor sisteme integrate de echipamente
și circuite care să asigure un mediu
climatic mai curat și controlat bacteriologic,
biologic, chimic și radiologic, proiecte tehnice
(studii de-), proiecte de inginerie, planificare,
întocmire, implementare, dezvoltare și/sau
management de proiecte tehnice privind
realizarea, instalarea și funcționarea optimă
a unor sisteme integrate de circuite și
echipamente având drept scop dezinfecția
și decontaminarea suprafețelor, obiectelor și
a aerului din interiorul clădirilor, locuințelor,
spațiilor industriale comerciale private sau
publice, pentru diminuarea răspândirii bacteriilor,
virușilor și a microorganismelor de orice
categorie, respectiv pentru diminuarea efectelor
produșilor chimici, radiologici, biologici, nucleari.

(591) Culori revendicate: gri (Pantone 425C),
albastru
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(210) M 2022 04041
(151) 09/06/2022
(732) DANIELLE ROYAL SALON SRL,

STR. HORIA NR.31, JUD. MUREȘ,
MUN. TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
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)

Danielle Royal Salon

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 27.05.01; 02.03.02

(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 04058
(151) 10/06/2022
(732) RECONDI SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL NR.132, JUDETUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

recondi keeping
the flow since '93

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.21; 27.07.01

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, publicitatea on line printr-o rețea
computerizată, asistență în managementul
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
întrebări privind afacerile, publicarea de texte
publicitare, procesarea cuvintelor, servicii de
redactare în scopuri publicitare, furnizarea
de informații comerciale despre produsele și
serviciile proprii prin toate mediile, inclusiv
prin intermediul unui site web, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor produselor
şi a serviciilor, furnizarea de informații despre
afaceri, servicii de agenţii de import-export,
difuzare de anunţuri publicitare, aprovizionare,
achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi, distribuire de materiale publicitare
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(broşuri, prospecte, imprimate, eşantioane),
prelucrare administrativa pentru cereri de
mărfuri, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea și
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata prin toate
mijloacele, inclusiv online prin magazine online
sau platforme terțe, furnizarea de informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
consultanţă pentru afaceri, afaceri comerciale,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau/publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare, servicii de
externalizare şi asistenţă comercială.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, inclusiv
informaţii în domeniul reparaţiilor, reparaţii în
domeniul vehiculării fluidelor, instalaţii şi lucrări
de instalaţii, instalare, întreţinere, reparaţii
maşini şi dispozitive pentru irigaţii, pompe şi
repararea pompelor, staţii de service.
42. Crearea şi întreţinerea site-urilor web,
servicii de testare, autentificare și controlul
calității în domeniul pompelor tehnologice și
industriale, servicii de cercetare, tehnologizare
și industrializare în domeniul echipamentelor de
pompare a apelor.

───────

(210) M 2022 04088
(151) 14/06/2022
(732) T&P ALTERNATIVE SOLUTIONS

SRL, STRADA BERZEI, NR. 8,
JUDETUL BIHOR, SANTANDREI,
417515, BIHOR, ROMANIA

(540)

Viewtopia The Secret Land
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 04089
(151) 14/06/2022
(732) BTIME STORE, CORP C1, ET 5,

AP 38, SECTOR 6, BUCURESTI,
060042, ROMANIA

(540)

Zenno
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2022 04091
(151) 14/06/2022
(732) FRIENDS 4 EVER S.R.L., STR.

BUNA ZIUA, NR. 39, BL. E7D, SC.
1, ET. 6, AP. 56, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

BAR BOX

8. Foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile pentru
unghii,   pile  de unghii pentru manichiură,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, aparate de ras.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.06

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de baruri.

───────

(210) M 2022 04093
(151) 14/06/2022
(732) FLEGO COM SRL, STR. PREOT

GOGLEA, NR. 193/3, SAT
VALEA VOIEVOZILOR, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA RĂZVAD,
137397, DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

COFFEE STOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.14;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

30. Cafea și produse pe bază de cafea.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu cafea și produse pe bază de
cafea.
43. Servicii oferite de cafenea.

───────

(210) M 2022 04100
(151) 14/06/2022
(732) ZOLTAN BAJUSZ, STR.

LIVEZILOR NR.3, JUDETUL
BIHOR, SALDABAGIU DE MUNTE,
BIHOR, ROMANIA
IOZSEF BAJUSZ, STR.
LIVEZILOR, NR.5, JUDETUL
BIHOR, SALDABAGIU DE MUNTE,
BIHOR, ROMANIA

(540)

HUNTERSHOP.RO
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1028245/12.10.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”HUNTERSHOP.RO”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 03.04.07

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de articole de arme de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin mijloace electronice (de exemplu
prin intermediul site-urilor web), publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare a armelor de vanatoare si agrement,
muniție, echipament de vanatoare si protecție,
arme albe, dispozitive de autoaparare si alte
produse complementare, difuzare de anunțuri

(591) Culori revendicate: turcoaz
(HEX#5bc7d3), alb (HEX#ffffff)

(591) Culori revendicate: rosu (HEX#d12426),
negru (HEX#010101), alb (HEX#ffffff)
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publicitare prin rețele de comunicații online a
armelor de vanatoare si agrement, muniție,
echipament de vanatoare si protecție, arme
albe, dispozitive de autoaparare si alte produse
complementare, servicii de comenzi online a
armelor de vanatoare si agrement, muniție,
echipament de vanatoare si protecție, arme
albe, dispozitive de autoaparare si alte produse
complementare, servicii de comenzi online
computerizate a armelor de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online a armelor de
vanatoare si agrement, muniție, echipament de
vanatoare si protecție, arme albe, dispozitive
de autoaparare si alte produse complementare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de arme de vanatoare si agrement,
muniție, echipament de vanatoare si protecție,
arme albe, dispozitive de autoaparare si alte
produse complementare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu ridicata si
cu amănuntul pentru arme de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare.

───────

(210) M 2022 04132
(151) 14/06/2022
(732) IRINA KOCHUBINSCAIA, SOS.

BUCUREŞTI NORD, NR. 10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LA HOT

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

10. Prezervative.
───────

(210) M 2022 04141
(151) 14/11/2018
(732) V4 HOLDING, PALÁRIKOVA 76,

ČADCA, 022 01, SLOVACIA
(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE ÎN

PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI, NR. 63, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

V4 Tax Tax ADVISORY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
27.07.01; 27.07.12; 26.04.16; 29.01.12

clase:
35. Evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor),
planificarea obligațiilor fiscale (contabilitate),
întocmire de declarații fiscale, servicii de
depunere a declarațiilor fiscale, consultanță
în domeniul contabilității fiscale, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
servicii de consiliere referitoare la declarațiile
de venit (contabilitate), consultații în legătură
cu întocmirea de declarații fiscale, consultanță
fiscală (contabilitate), consiliere contabilă în
domeniul fiscal.
36. Consiliere fiscală (nu contabilitate), estimări
fiscale, planificare fiscală (nu contabilitate),
expertize și evaluări fiscale, servicii în
materie fiscală (nu contabilitate), servicii fiscale
și vamale, servicii de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consiliere financiară privind
impozitarea, consiliere (financiară) în materie de
impozit pe venit.
41. Pregătire în domeniul fiscalității.

───────

(591) Culori revendicate: mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04145
(151) 15/06/2022
(732) MULTI DENT S.R.L., ȘOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR. 17,
PARTER + DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013694, ROMANIA

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

(540)

ID STOMATOLOGIE HIGH END

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 26.01.03

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 04168
(151) 15/06/2022
(732) A.S. IN GORJ MEDIA,

STR.AVIATORILOR, NR.35,
LOC.PREAJBA MARE, JUD. GORJ,
TARGU JIU, GORJ, 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)

AS in Gorj Noi lucrăm
cu cărțile pe față!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.01; 26.11.08; 29.01.12

clase:
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziar, reviste profesionale, reviste generaliste,
brosuri tiparite.
41. Publicare de ziare, publicare online de
ziare electronice, publicare multimedia a ziarelor,
publicare de ziare periodice, cataloage si brosuri,
publicarea pe internet a unui ziar, publicarea
multimedia a revistelor, publicare de brosuri.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

73

(210) M 2022 04182
(151) 16/06/2022
(732) CAMELIA ENESCU, STR. INTR.

BUCURESTI, NR. 7-9, JUD. ILFOV,
TUNARI, 077180, ILFOV, ROMANIA

(540)

L LEGALITY
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 10227944/10.10.2022,
solicitantul nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: ”LEGALITY”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13; 26.04.05; 26.01.03

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

35. Administrarea, organizarea si
managementul afacerilor.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2022 04186
(151) 16/06/2022
(732) SALUBRITATE 2000 SA, STR.

TÂRGU DIN VALE, NR. 25,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

SALUBRITATE 2000 TU ai
selectat, NOI am colectat!

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 27.07.01; 26.03.01; 26.11.03

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

37. Servicii de curăţenie, servicii de evacuare a
deșeurilor (servicii de curățenie).
39. Transport deşeuri, colectarea gunoiului
(exclusiv ridicarea gunoiului), manipulare
(transport) de gunoi, transportul și depozitarea
gunoiului.
40. Tratarea materialelor, tratare deşeuri,
reciclarea și tratamentul gunoiului, distrugerea
deșeurilor și a gunoiului, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor, incinerarea
deşeurilor şi a gunoiului, reciclarea deşeurilor şi
a gunoiului.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru,
alb

(591) Culori revendicate: verde deschis, verde
inchis, alb
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(210) M 2022 04196
(151) 16/06/2022
(732) VASILE ANDREI CEAUSESCU,

STR. INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. B, ET.7, AP.53, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Sun Properties
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, închirierea bunurilor
imobiliare.

───────

(210) M 2022 04206
(151) 17/06/2022
(732) MOVEMENT TEAM SRL, STR.

G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR.56, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

urban PLAYFIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
382), alb ( Pantone white), negru
(Pantone black)

41. Agenții de rezervare de bilete pentru
concerte, 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, rezervare de locuri pentru
spectacole de divertisment, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
rezervare de locuri pentru spectacole și
rezervare de bilete de teatru, servicii de
achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii deachiziționare de bilete
pentru evenimente sportive, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente de divertisment,
servicii de rezervare de bilete pentru teatru,
servicii de rezervare de bilete pentru spectacole,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de informații de
bilete pentru sporturile electronice, servicii de
informare cu privire la bilete pentru spectacole,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, 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  culturale,  servicii  de 
rezervare  de bilete  și  locuri  la  concerte 
muzicale,  servicii de  rezervare  de  bilete  în 
domeniul  educației, divertismentului  și 
sportului, servicii educative,de divertisment și 
sportive,  activități  culturale, activități  de 
divertisment,  sportive  și  culturale, activități 
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,  agenții 
de    rezervări   în    domeniul    divertismentului,
angajare  de  artiști  scenici pentru  evenimente 
(servicii  de  reprezentare), angajarea  de 
personalități  sportive  pentru evenimente 
(servicii de reprezentanță), ateliere organizate 
în     scopuri     culturale,    ateliere     recreative,
concerte  muzicale  pentru  televiziune,
coordonare de festivaluri de film, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
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divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de radio și televiziune, difuzare de
programe     de     divertisment   preînregistrate,
desfășurare  de  ceremonii  în scopuri  de 
divertisment,  divertisment  pe  internet,
divertisment on-line, divertisment muzical,
divertisment interactiv on-line, divertisment
interactiv, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin telefon, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment difuzat prin televiziune
prin rețele ip, divertisment difuzat prin tv
fără fir, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, educație și instruire, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
divertisment televizat, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment
sub formă de concursuri de patinaj pe
rotile, divertisment sub formă de concursuri
de aruncare cu toporul, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment prin filme,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment online sub  formă de 
turnee  de  jocuri,  furnizare  de divertisment 
online  sub  formă  de  show-uri  de jocuri, 
furnizare  de  divertisment  online  sub  formă de 
campionate  sportive  fantastice,  furnizare  de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de centre
de recreere, furnizare de case gonflabile în
scopuri recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații on-line

în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de instalații recreative, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de
poze online nedescărcabile, furnizare de știri
referitoare la sport, furnizare de zone de recreere
sub formă de zone de joacă pentru animale de
companie, furnizare de tiroliene pentru recreare,
furnizare de spații în aer liber pentru jocuri
de paintball, furnizare de spații teatrale pentru
arte interpretative, furnizare de spații pentru
recreere, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, furnizare de spații
pentru jocuri de paintball, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
dans, furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, furnizare de
spații de joacă pentru copii la stații de benzină,
găzduire de ligi de sport fantezie, furnizarea
instalațiilor pentru divertisment, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de instalații pentru activități de
recreere în aer liber, informații în materie de
divertisment, informații referitoare la recreere,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, informare în legătură
cu activități culturale, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de concursuri muzicale, organizare de competiții,
organizare de cluburi de fani, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități de recreere în grup,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități culturale
pentru  tabere  de  vară,  organizare  de 
conferințe, expoziții  și  concursuri,  organizare 
de festivaluri în scopuri recreative, organizare 
de festivaluri pentru divertisment, organizare 
de excursii pentru divertisment, organizare de 
evenimente în  scopuri  culturale,  organizare  de 
evenimente în  scop cultural, de divertisment 
și sportiv, organizare de evenimente sportive 
și culturale  comunitare,  organizare  de 
evenimente recreative,  organizare  de 
evenimente  pentru  divertisment,  organizare
de     evenimente    muzicale,    organizare    de
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evenimente de recreere, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole, organizare de servicii de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de petreceri,
organizare de gale, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de baluri, organizare de webinare,
organizare de turnee de recreere, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole de dans, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de activități recreative destinate studenților,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de activități culturale, planificarea
de petreceri (divertisment), planificare și
coordonare de petreceri (divertisment),
organizarea spectacolelor, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de jocuri
cu participarea publicului, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, planificarea de spectacole, punerea la
dispoziție de jocuri, servicii ale centrelor de
divertisment, rezervări pentru spectacole de
divertisment, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment furnizate
la circuite de curse de mașini, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment,       servicii       de       divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment oferite

pentru copii, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, servicii de informare despre
activități recreative, servicii de iluminat în scopuri
de divertisment, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de informații și consultanță cu privire la
divertisment, servicii în domeniul producției de
spectacole, servicii recreative legate de drumeții
și    camping,   servicii   de    sport   și     fitness,
organizarea  de  spectacole  de  teatru,  atât de
animație,  cât  și  de  acțiune,  organizarea  de
spectacole de dans, servicii sportive și de fitness,
servicii oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), organizarea de turnee sub formă de
servicii de divertisment, educație, divertisment și
sport.
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(210) M 2022 04207
(151) 17/06/2022
(732) S.C PURE LIFE S.R.L., STR.

VERONICA MICLE, NR.13, BL.18,
AP.7, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-BIONPI-ION RODICA
COCUTA, CALEA DOROBANTILOR
NR.126-130, BL.8, ET.9, AP.50,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010577,
ROMANIA

(540)

Godly PURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 03.07.17

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

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
7678C), albastru (Pantone 7686C),
(Pantone 299C), verde (Pantone
360C), galben (Pantone 107C),
portocaliu (Pantone 1375C), rosu
(Pantone 1795C), negru (Pantone
Neutral Black C), gri (Pantone Cool
Gray 10C)

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și științe, 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, extracte din plante pentru fabricarea
alimentelor, extracte din plante pentru fabricarea
produselor cosmetice, extracte din plante pentru
fabricarea produselor farmaceutice, produse
chimice pentru impregnarea materialelor textile,
soluții din nanomateriale, emulsii avand la baza
aur nanocoloidal, zinc nanocoloidal, magneziu

nanocoloidal, platina nanocoloidala, cupru
nanocoloidal, ingrediente pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice și farmaceutice,
de exemplu vitamine, conservanți și antioxidanți,
săruri, substanțe chimice, extrase si produse
avand ca ingrediente extrase pe baza de argint
nanocoloidal ionic, alcool, ulei, prin vidare, si/sau
pe baza de glicerina vegetala, vitamine pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
aditivi pentru utilizare în industria alimentară, de
exemplu, pectină, lecitină, enzime și conservanți
chimici, proteine pentru produse alimentare
destinate consumului uman ce formează emulsii
ca parte a procesului de fabricare, vitamine
pentru industria alimentară, vitamine pentru
utilizare în fabricarea produselor farmaceutice,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, preparate cum ar fi vitamine,
conservanți, antioxidanti pe baza de nanocoloid
de aur si/sau de argint, si/sau de zinc, si/
sau de platina, si/sau de magneziu, si/sau
de cupru, folosite la prepararea produselor
cosmetice, si / sau farmaceutice, si/sau
alimentelor, si/sau alimentelor dietetice, si/
sau cosmetice si alimente pentru bebeluși,
anumite materiale de filtrare, de exemplu,
substanțe minerale, substanțe vegetale și
materiale ceramice sub formă de particule
pe baza de nanocoloid de aur si/sau de
argint, si/sau de zinc, si/sau de platina, si/sau
de magneziu, si/sau de cupru, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, de exemplu,
pectină, lecitină, enzime și conservanți chimici
si extrase avand la baza de argint nanocoloidal
ionic, ulei, vin, in vid, prin membrana sau
pe baza de glicerina vegetala, antioxidanți
pentru utilizare în fabricare, antioxidanți pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
antioxidanți pentru utilizare în fabricarea
produselor farmaceutice, antioxidanți pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
substanțe chimice pentru conservarea
alimentelor, preparate chimice pentru protecția
împotriva mucegaiului, produse chimice pentru
fabricarea vopselelor, uleiuri pentru conservarea
alimentelor, conservanți pentru utilizare în
industria farmaceutică, proteine pentru utilizare
în fabricare, proteine pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, 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 cosmetic, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
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farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetic, extracte din
plante pentru fabricarea alimentelor, extracte din
plante pentru industria alimentară, extracte din
plante pentru fabricarea produselor cosmetice,
extracte din plante pentru fabricarea produselor
farmaceutice, ingrediente chimice active, toate
in special pe baza de soluții nanocoloidale ale
mineralelor si metalelor prețioase: aur, argint,
platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/sau
compuși naturali de origine vegetala, animala si
minerala.

corp, emulsii pentru catifelarea pielii fără săpun
pentru spălarea corpului, țesături impregnate
cu loțiuni cosmetice, deodorante de uz uman
sau veterinar, alifii, unguente nemedicinale,
alifii de uz cosmetic, preparate de toaletă
nemedicinale, precum și preparate de curățare
pentru utilizare casnică și în alte medii. în
special: preparate sanitare care reprezintă
articole de toaletă, țesuturi impregnate cu
loțiuni cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei,
toate avand la baza extracte in special pe baza
de soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur,
argint, platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/
sau compuși naturali de origine vegetala si/
sau animala si/sau minerala, autocolante pentru
unghii, ceară de lustruire, hârtie abrazivă.

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, in special pe baza de soluții
nanocoloidale ale mineralelor: aur, argint,
platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/sau
compuși naturali de origine vegetala si/sau
animala si/sau minerala, uleiuri esențiale /
uleiuri eterice, uleiuri esențiale de lemn de
cedru, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de citron, esențe eterice, extracte
de flori (parfumuri), uleiuri esențiale pentru
aromaterapie, infuzii pentru baie în scop
cosmetic, măști sub forma de folie pentru
scopuri cosmetice, loțiuni tonice pentru scopuri
cosmetice, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, astringente pentru scopuri
cosmetice, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru
gene, truse cosmetice, creioane cosmetice,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, coloranți cosmetici, preparate
cosmetice pentru slăbit, cosmetice pentru
animale, cosmetice pentru copii, bețișoare
din  bumbac  pentru  scopuri  cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
abțibilduri decorative pentru scopuri cosmetice,
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, esență de
mentă (ulei esențial), mentă pentru parfumerie,
pomezi pentru scopuri cosmetice, rondele si
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
infuzii pentru baie în scop cosmetic, loțiuni
tonice pentru scopuri cosmetice, cosmetice
avand la baza argint nanocoloidal ionic,
nanoextracte vegetale, nanomateriale avand la
baza de aur nanocoloidal, zinc nanocoloidal,
magneziu nanocoloidal, platina nanocoloidala,
cupru nanocoloidal, emulsii după ras, emulsii de

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,
toate avand la baza extracte pe baza de
argint nanocoloidal ionic, ulei, vin, in vid,
prin membrana sau pe baza de glicerina
vegetala. ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, gelatina si glicerină
pentru scopuri medicale, ceaiuri medicinale
și alimente dietetice și substanțe adaptate
pentru uz medical, alimente pentru bebeluși,
suplimente dietetice, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor pentru scopuri dietetice
sau medical, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri (medicale, suplimente dietetice
pe bază de caseină, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, ulei de ricin si ulei de camfor si ulei
de dill (mărar) si ulei de / muștar, toate pentru
scopuri medicale, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale, 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, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, suplimente
dietetice pe bază de minerale, suplimente
dietetice pe bază de polen, pomade pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice pe bază
de propolis, lăptișor de matca, suplimente
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bumbac antiseptic, antiseptice, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, pilule pentru
suprimarea apetitului, bumbac aseptic, ceai anti-
astmatic, astringenți pentru scopuri medicale,
balsamuri pentru scopuri medicale, preparate
balsamice pentru scopuri medicale, bandaje
pentru pansament, scoarțe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, suplimente dietetice pe
bază de caseină, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, decocturi pentru
deodorante, altele decât cele pentru uz uman
sau veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, detergenți pentru scopuri medicale,
pâine pentru diabetici adaptată uzului medical
scopuri farmaceutice, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale, 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, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, dezinfectanți, preparate pentru spălat
de uz medical, pansamente, medicafle, elixire
(preparate farmaceutice), corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, plasturi pentru ochi de uz medical,
fenicul pentru scopuri medicale, fermenți
pentru scopuri farmaceutice, faină de pește
pentru scopuri farmaceutice, făină pentruscopuri
farmaceutice / făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, unguent t pentru degerături
de uz farmaceutic, gențiană pentru scopuri
farmaceutice, / suplimente dietetice pe bază de
glucoză, preparate pentru hemoroizi, creioane'
hemostatice, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, laxative, suplimente
dietetice pe bază de lecitin, suplimente dietetice
pe bază de semințe de in, suplimente dietetice
pe bază de ulei din semințe de in, fibre
pentru scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru slăbit,

dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, salcie pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie,
pansamente, medicale, pansamente medicale
și articole sanitare absorbante, de exemplu,
plasturi, bandaje și tifon pentru pansamente,
tampoane pentru sâni, scutece pentru bebeluși
și pentru incontinență, tampoane cu extracte pe
baza de argint nanocoloidal ionic, ulei, vin, in
vid, prin membrana sau pe baza de glicerina
vegetala, glicerina de uz medical, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
pansamente chirugicale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, biocide, biocide naturale, semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, faină din
semințe de in pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de semințe
de in, suplimente dietetice pe bază de
ulei din semințe de in, fibre pentru scopuri
medicale, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, alifii
medicamentoase mentolate, pentru mai multe
scopuri, preparate farmaceutice și alte preparate
pentru scopuri medicale sau veterinare, in
special: preparate sanitare pentru igiena
personală, altele decât articolele de toaletă,
deodorante, altele decât cele de uz uman
sau veterinar, șampoane medicinale, săpunuri,
loțiuni și paste de dinți, 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, toate avand la
baza extracte pe baza de argint nanocoloidal
ionic, ulei, vin, in vid, prin membrana sau pe baza
de glicerina vegetala. bumbac absorbant / vată
absorbantă, preparate pentru tratarea acneei,
plasturi adezivi / leucoplas de uz medicinal,
benzi adezive pentru scopuri medicale, adezivi
pentru protezele dentare, adjuvanți pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
alcool pentru scopuri farmaceutice, lapte de
migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice,
săpun antibacterial, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, pilule antioxidante,
antioxidanti de uz medical, antioxidanti de uz
dietetic, antioxidanti obținuți din surse vegetale,
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paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creșterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, apă de roiniță pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale, săruri de apă minerală, suplimente
dietetice pe bază de minerale, mentă pentru
scopuri farmaceutice, apă de gură pentru
scopuri medicale, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar / cataplasme
cu muștar, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, pastă de dinți medicinală, canabis
pentru scopuri medicale/ marijuana pentru
scopuri medicale, brățări impregnate cu
repelenți pentru insecte, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
suplimente nutritive, alifii pentru scopuri
farmaceutice, opiacee si opiu pentru scopuri
farmaceutice, preparate cu alcaloizi din opiu,
opodeldoc, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, pomade pentru scopuri
medicale, cataplasme, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, remedii pentru perspirația piciorului,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor de
matcă, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, prosoape
sanitare / șervețele sanitare / absorbante
sanitare, salcie pentru scopuri medicale, apă
de mare pentru băi medicinale, pastile de
slăbit, săruri mirositoare, alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, preparate terapeutice pentru baie,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, preparate pentru tratarea
arsurilor, preparate veterinare, preparate pe
bază de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, bureți cicatrizanți, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, suplimente dietetice pe bază de

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, manuale de utilizare pentru componente
hardware.

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, sorbeturi, șerbeturi și alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,

drojdie, deodorizante aromatice pentru toalete,
suplimente alimentare pe bază de proteine din
zer, suplimente alimentare pe bază de drojdie
de bere, cannabidiol de uz medical, infuzii
pentru baie cu scop terapeutic, antiinflamatoare,
preparate sanitare pentru igiena personală,
altele decât articolele de toaletă, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
șampoane medicinale, săpunuri, loțiuni și paste
de dinți, 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, toate pe baza de soluții
nanocoloidale    ale    mineralelor,   aur,    argint,
platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/sau 
compuși naturali  de  origine  vegetala  si/sau 
animala si/sauminerala.

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din came, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, 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
conservă, nuci preparate, conservate, glasate,
opărite, glazurate, alimente pe bază de carne,
pește, fructe sau legume, insecte comestibile,
băuturi din lapte cu conținut predominant de
lapte, substituenți de lapte, de exemplu, lapte
de migdale, lapte de nucă de ii cocos, lapte
de arahide, lapte de orez, lapte de soia,
ciuperci conservate, boabe și nuci preparate
pentru consumul uman, semințe pregătite pentru
consum uman, care nu sunt condimente sau
arome.
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35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou.lnformatii privind vanzarea de suplimente
alimentare si in special produse pe baza de
soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur, argint,
platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/sau
compuși naturali de origine vegetala si/sau
animala si/sau minerala, furnizare de informații
si consiliere pentru clienti cu privire la selecția
produselor de achiziționat.
40. Tratarea materialelor, servicii de imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor, servicii
oferite prin prelucrarea, transformarea sau
producerea de obiecte sau substanțe organice
sau anorganice cum ar fi impregnarea de țesături
textile, din fibre naturale sau vegetale (pentru
uz uman, veterinar, cum ar fi pansamente,
șervetele, rondele, halate, echipamente de
protecție, uniforme pentru domeniu sanitar) cu
produse din argint nanocoloidal ionic. acoperiri
cu pulberi, fabricare la comandă de dispozitive
medicale pentru alte persoane.

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, inchiriere respectiv
testare de hardware si software pentru
calculatoare, pe domeniul preparatelor pe baza
de soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur,
argint, platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/
sau compuși naturali de origine vegetala si/sau
animala si/sau minerala.

───────

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată), băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, cereale preparate pentru
consum uman de examplu, fulgi de ovăz, fulgi
de porumb, orz decorticat, bulgur, mușii, pizza,
plăcinte, sandvișuri, nuci învelite în ciocolată,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
băuturi, ceaiuri de plante, altele decât cele
medicinale, înlocuitori de ceai, amaestacuri de
pulberi de ceai, preparate vegetale folosite ca
substituenți pentru cafea, băuturi pe bază de ceai
cu lapte, ceaiuri de plante, înlocuitori de ceai,
ceaiuri de fructe, cu arome de fructe, ceaiuri cu
lapte, ceaiuri nemedicinale cu aromă cu lamie
sau care conțin lamaie, pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, produse din
ciocolată cu lichior, înlocuitori de cacao, suc de
lămâie cristalizat (pentru asezonare), semințe de
dovleac procesate (pentru asezonare), semințe
de cânepă procesate (pentru asezonare), faina
de nuci, grâu spelt, procesat, mâncare pe bază
de tăiței, pentru bebeluși, produse de cofetărie
cu nuci, batoane pentru gustări conținând un
amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie).
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 fiori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț, nuci de cocos, nuci neprocesate, nuci
proaspete, cereale neprocesate, fructe și legume
proaspete, chiar și după spălare sau ceruire,
reziduuri de plante, alge neprocesate, ciuperci si
trufe proaspete.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate pentru fabricarea băuturilor non-
alcoolice, băuturi fără alcool, băuturi răcoritoare,
băuturi pe bază de orez, nuci și soia, altele
decât substituenții din lapte, băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, esențe și extracte de fructe nealcoolice
pentru prepararea băuturilor, toate pe baza
de soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur,
argint, platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/
sau compuși naturali de origine vegetala.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, esențe
alcoolice, extracte din fructe alcoolice, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri.

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii educaționale si de instruire furnizate
in scopul formarii, comunicării / informării
despre un stil de viata sănătos, organizarea
și coordonarea simpozioanelor pentru formare,
comunicare, informare despre un stil de viata
sănătos, organizarea și susținerea de cursuri si
colocvii, organizarea și susținerea conferințelor,
oferirea de cursuri de informare, comunicare si
formare a unui stil de viata sănătos, organizarea
de cursuri de corespondență, toate furnizate in
scopul formarii, comunicării, informării despre
un stil de viata sănătos, servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informații cu privire la un stil de
viata sănătos.
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(210) M 2022 04219
(151) 20/07/2022
(732) VIRGIL ROBERT VAGNER, STR.

ARADULUI, NR.30/A, JUDEȚ
HUNEDOARA, PETROȘANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

OBSERVATORUL
NAȚIONAL TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.05.01; 26.04.02

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

38. Transmitere electronică de știri, servicii
ale agențiilor de știri pentru telecomunicații,
transmisie de știri și informații de actualitate,
emisiuni de știri (transmisii), transmisie de știri
la organizațiile care difuzează știri, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere de
știri).

───────

(210) M 2022 04236
(151) 20/06/2022
(732) OANA MIHAELA CORALIA

MANCIU, STRADA SEVER
POPESCU, NR.11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

M

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.01

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri
de igienă pentru oameni, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii oferite de saloane de
frumusețe, servicii oferite de saloane de îngrijire
a pielii, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță
în domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în materie de îngrijire a frumuseții, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
de umplere prin injecție, tratament pentru păr,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic cu laser al
venelor varicoase, tratament cosmetic, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratament pentru
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îngrijirea tenului, servicii de tratament pentru
celulită, servicii de tratare a celulitei, servicii de
îngrijire a frumuseții, servicii de întindere a pielii
cu laser, servicii de epilare, servicii de epilare cu
laser, servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții.

───────

(210) M 2022 04237
(151) 20/06/2022
(732) LIVING STYLE DESIGN SRL, SAT

GLINA, STR. BIRUINTEI, NR.23,
JUDETUL ILFOV, GLINA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

LIVING STYLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.07; 26.04.05;
26.04.18

clase:
19. Acoperișuri nemetalice, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, pardoseli de parchet
și plăci de parchet, plăci de parchet laminat,
pergole nemetalice, foișor (structuri nemetalice),
lemn semiprelucrat, lemn și lemn artificial, lemn
pentru construcții.
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 produselor:
acoperișuri nemetalice, lemn și lemn artificaial,
parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
pardoseli de parchet și plăci de parchet,
plăci de parchet laminat, pergole nemetalice,
foișor (structuri nemetalice), lemn semiprelucrat,
lemn și lemn artificial, lemn pentru construcții
(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.
40. Tăierea și prelucrarea lemnului, rindeluirea
cherestelei.

───────

(210) M 2022 04254
(151) 20/06/2022
(732) COSMIN CONSTANTIN COMSA,

STRADA NEGOIU, JUDEȚ
BRAȘOV, FAGARAȘ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Diaspolup
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de asigurare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii financiare, monetare și
bancare, servicii imobiliare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară, asigurări, colectarea
de fonduri și sponsorizare.(591)   Culori revendicate: maro, maro deschis

(511)   Produse și/sau servicii grupate pe
───────
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(210) M 2022 04256
(151) 20/06/2022
(732) CICY RAND SRL, BULEVARDUL

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON, NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

BliNk GLASSWARE
SINCE 1978

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

1028300/12.10.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “GLASSWARE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.03.02; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04

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

21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars în
3d, artă murală din porțelan în 3d, artă murală
din sticlă în 3d, artă murală din teracotă în 3d,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi

din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecț ionate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete

VOLUNTARI, NR. 86, SPATIUL 9-7
SITUAT IN BIROUL 9, INTRAREA
1 "HALA DE CARNE'' DIN
COMPLEXUL SMART EXPO , ETAJ
1, JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, galben
auriu, rosu
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ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmacii, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din ticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, servicii de
expunere comercială de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu articole
de sticlărie și porțelan, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu articole de
sticlărie și porțelan, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de

din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate din
porțelan, căni fabricate din sticlă, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale cu
muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace pentru
platouri de brânză, capace pentru farfurii, capace
pentru vase, capace pentru untiere, capace
pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă), ceainice,
cutii pentru ceai, ceainice cu fluier, ceramice
(produse - pentru menaj), ceainice din metale
prețioase, cești, cești de cafea, cești de ceai,
cești și căni, servicii de condimente, crăticioare
din ceramică, cupe, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, damigene,
dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru
sticle, dozatoare portabile pentru băuturi,
obiecte din faianță, farfurii, farfurii decorative,
farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane de
sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
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vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, furnizarea de informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenții de import și export,
regruparea în beneficiul terților a unei game
variate de produse in special a celor din clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic sau online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2022 04273
(151) 21/06/2022
(732) ATELIER ALEXA DESIGN

SRL, STR. BASARABIA NR.12,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
200056, DOLJ, ROMANIA

(540)

Hey Precious
HANDMADE JEWELRY

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

nr. 1029950/27.10.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “HANDMADE JEWELRY”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 24.17.02;
02.09.01

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

14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
bijuterii preţioase, cruciuliţe (bijuterii), ace
(bijuterii), bijuterii-pandantive, inele (bijuterii),
medalioane (bijuterii), amulete (bijuterii), coliere
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
bijuterii din aur, bijuterii cu diamante, bijuterii
pentru cap, insigne decorative (bijuterii), broşe
decorative (bijuterii), bijuterii de damă, cutii
pentru bijuterii, casete de bijuterii, lanţuri
de bijuterii, pietre pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, închizători pentru bijuterii,
bijuterii confecţionate din aur, bijuterii din pietre
preţioase, bijuterii din metale semipreţioase,
bijuterii din materiale semipreţioase, bijuterii
fabricate din argint, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii din metale preţioase, bijuterii pentru
împodobire personală, brăţări de identificare
(bijuterii), bijuterii cu pietre preţioase, bijuterii
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din metale nepreţioase, săculeţi pentru bijuterii,
adaptaţi, fir de argint (bijuterii), bijuterii sub formă
de mărgele, bijuterii confecţionate din pietre
semipreţioase, bijuterii confecţionate din metale
preţioase, bijuterii placate cu metale preţioase,
bijuterii din metale preţioase placate, bijuterii
confecţionate din metale nepreţioase, fire din
metale preţioase (bijuterii), lanţuri confecţionate
din metale preţioase (bijuterii), inele (bijuterii)
confecţionate din metale preţioase, bijuterii
confecţionate din perle de cultură, husă tip
rulou pentru depozitarea bijuteriilor, bijuterii
placate cu aliaje din metale preţioase, brelocuri
sub formă de bijuterii (decoraţiuni mici sau
bagatele), metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, articole de bijuterie,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, 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, portchei fantezie
din metale prețioase, plăcuțe de identificare
din metal prețios, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, 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, 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 de cravată, ace de rever (bijuterii), agat ca
bijuterie, agrafe de cravată, amulete, talismane
pentru coliere, tiare, verighete, perle (bijuterie),
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 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, inele de
logodnă, imitații de bijuterii ornamentale, geme,
imitații de bijuterii, fire din metale prețioase
(bijuterii), clipsuri pentru urechi, coliere plastron,
cruciulițe (bijuterii), diademe, cercei, caboșoane,
butoni din metale prețioase, cutii pentru butoni
de manșete decorativi, butoni de cămașă, broșe
(bijuterie), brelocuri, brățări (bijuterii), carcase de
ceasuri de mână, carcase pentru ceasornice și
ceasuri de mână, suporturi pentru ceasornice,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, suporturi pentru
inele din metale prețioase, cutii muzicale 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, mecanisme
de ceasornice și ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, 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, instrumente pentru
masurarea timpului, accesorii pentru ceasuri,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole
de bijuterie cu pietre prețioase, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, brățări, bijuterii din
metale prețioase, butoni de manșetă, crucifixe ca
bijuterii, perle (bijuterii).
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
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administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea magazinelor, administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în
afaceri, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în domeniul administrării activităților
economice, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în domeniul administrării și
planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență managerială pentru
organizațiile industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență în
materie de management, asistență în materie de
management privind afacerile, asistență privind
planificarea comercială, asistență în conducerea
afacerilor, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, date referitoare
la afaceri, determinare a costurilor ciclului
de viață în scopuri comerciale, servicii
oferite de experți în domeniul eficienței
activității comerciale, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, furnizare de
asistență în afaceri, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, informații

despre metode de vânzare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
management în procesele de afaceri, întocmire
de rapoarte economice, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul întreprinderii (pentru terți),
managementul proiectelor de afaceri,
managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere de
contracte de publicitate pentru terti, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse pentru terti, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, pregătire de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
realizarea de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, reorganizare a
proceselor de afaceri, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de consultanță și
de management al afacerilor, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
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servicii de expertize în domeniul eficienței
comerciale, servicii de expertize în domeniul
eficienței economice, servicii de expertiză în
materie de eficiența afacerilor, servicii de
funcții administrative, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de recepție pentru vizitatori (funcții de
birou), servicii de specialitate privind eficiența
în afaceri, servicii de strategie în afaceri,
servicii on-line de colaborări de afaceri în
rețea, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind planificarea afacerilor,
supervizarea administrării afacerilor, supervizare
de afaceri, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, 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 în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni festive, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, furnizarea de informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea

de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea
acestora cu articole de birou, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de import, servicii de
achiziții, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
în contul terților, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de intermediere în achiziții, vânzare prin licitație
publică, publicitate online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, furnizarea unui ghid de publicitate
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de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare
în materie de activități de marketing, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de ghiduri publicitare online cu
funcție de căutare, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele pentru campanii promoționale,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizare de servicii publicitare, informații de
marketing, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de referință, întocmire de
planuri de marketing, întocmire de rapoarte
de marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
destinat unui anumit scop, marketing digital,
marketing direct, marketing financiar, marketing

folosind influenceri, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing prin
telefon, marketing promoțional, marketing
utilizând factori de influență, distribuirea
de esantioane de produse, optimizarea
motoarelor de căutare, (organizarea de)
trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, planificare
de strategii de marketing, plasare de reclame,
pregătire de anunțuri publicitare, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de liste de adrese poștale
pentru servicii de publicitate directă prin
poștă (cu excepția comercializării), pregătire de
publicații publicitare, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse prin factori de
influență, promovare de produse prin influeceri,
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
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și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate în reviste,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, 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
și marketing, publicitate și reclamă, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de broșuri publicitare, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
realizare de material publicitar, realizare de
materiale publicitare, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de anunțuri
în scopuri publicitare, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de identitate
corporativă, servicii de lansare de produse,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de merchandising, servicii de poziționare
a mărcilor, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate,
servicii de publicitate de exterior, servicii

de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate furnizate
prin intermediul unei baze de date, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de publicitate pentru bijuterii, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, servicii de publicitate și
marketing, servicii de relații cu publicul, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, 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 reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze de
date, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, servicii publicitare și de promovare,
studii de marketing, testare de marcă,
redactare de texte publicitare, coordonare
de evenimente comerciale, coordonare de
expoziții în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, organizare
de demonstrații în scopuri de afaceri, organizare
de demonstrații în scopuri publicitare, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
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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 expuneri în
scop de afaceri, organizare de parade de
modă în scopuri comerciale, organizare de
prezentări comerciale, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
organizare și coordonare de expoziții de artă în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și realizare de târguri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), prezentări de modă în scopuri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, promovare și realizare de expoziții
comerciale, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, realizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
realizarea de evenimente comerciale, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de relații cu publicul, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, consultanță privind relațiile cu
publicul, realizare de studii în domeniul relațiilor
publice, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de relaţii media, studii de relații
cu publicul, decorarea vitrinelor, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
publicitare, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, pregătire și prezentare de reclame

audiovizuale în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții
prin intermediul televiziunii și la domiciliu,
prezentare de produse, prezentare de produse
în scop publicitar, prezentare de produse în
scopuri promoționale, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de expunere comercială de
mărfuri, administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrare a
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, administrare a programelor de vânzări
și de stimulente promoționale, administrare de
programe cu premii de fidelitate, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți,
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, organizare și administrare
de programe de fidelitate pentru clienți,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, organizare,
exploatare și monitorizare a programului
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de stimulare și fidelizare,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, servicii de club de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/
sau publicitare, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de programe de loializare.

───────
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(210) M 2022 04275
(151) 21/06/2022
(732) CARL REH WINERY SRL, STR.

MATEI VOIEVOD NR.47, SECTOR
2, BUCURESTI, 021452, 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)

STIL DE OPRIŞOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri din arealul Golul Drincei.

───────

(210) M 2022 04303
(151) 22/06/2022
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

INC., 255 KEELE ST., TORONTO
M6P-2K1, ONTARIO, CANADA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY, STRADA GEORGE
CALINESCU, NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

AlerMax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și substanțe farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru uz uman, remedii
naturale și farmaceutice, preparate chimice
de uz farmaceutic, preparate farmaceutice
de uz veterinar, extracte vegetale de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru
reglarea imunității, medicamente de uz veterinar,
suplimente pentru furaje de uz veterinar,
preparate igienice de uz veterinar, preparate cu
oligoelemente pentru consum uman și animal,
vitamine și preparate cu vitamine, băuturi
pe bază de vitamine, tablete de vitamine,
suplimente pe bază de vitamine, vitamine pentru
animale, suplimente pe bază de vitamine pentru
animale, preparate cu minerale și vitamine,

preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente minerale
dietetice pentru animale, suplimente minerale
dietetice de uz uman, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate și
substanțe cu minerale de uz medical, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente dietetice care
conțin oligoelemente, preparate dietetice și
alimentare, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, extracte din plante medicinale,
siropuri de uz farmaceutic, picături cu vitamine,
tizane (băuturi medicinale), compoziții din plante
medicinale de uz medical, extracte din plante
de uz medical, infuzii din plante medicinale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare pe bază de albumină, alimente pe
baza de albumină de uz medical, balsamuri
de uz medical, balsamuri de uz farmaceutic,
alifii medicinale, creme farmaceutice, creme
medicinale, creme din plante de uz medical.

───────

(210) M 2022 04336
(151) 23/06/2022
(732) CATALIN-FLORENTIN STOICA,

INT.BARSEI NR. 6, BL. G7, SC. B,
ET. 7, AP. 96, BUCUREȘTI, 600018,
ROMANIA

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

(540)

ADVENTURE LAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 04380
(151) 13/07/2022
(732) GHEORGHE MARIUS PRIPIS,

CALEA BUCUREȘTI NR. 68, BL.
A10, SC. B, AP. 8, JUD. BRAȘOV,
BRAŞOV, 500365, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

OLYMP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2022 04391
(151) 14/01/2018
(732) BWXT Isotope Technology

(540)

NEUCAP1
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Izotopi pentru scop industrial, si anume
radioizotopi si radionuclizi pentru utilizarea la
fabricarea preparatelor radiofarmaceutice pentru
diagnosticare.
5. izotopi de uz medical, si anume radioizotopi si
radionuclizi pentru tratament si diagnosticare si
medicina nucleara.
10. Generatoare si radioizotopi si radionuclizi
pentru depozitare, transportul si extractia
radioizotopurilor si radionuclizilor utilizati in
medicina nucleara.

───────

(210) M 2022 04392
(151) 27/06/2022
(732) AUTO-MOTO BANEASA S.R.L.,

STR. MANASTIRII, NR. 14,
CAMERA NR. 1, JUDET ILFOV,
SAT CIOLPANI, 077050, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

ȘCOALA DE ȘOFERI Băneasa

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 18.01.05;
18.01.09; 26.03.02; 26.11.11

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

41. Activități de instruire, servicii de educație,
servicii de pilotaj, predare, servicii educaționale,
servicii de instruire.

───────

Group, Inc., 800 MAIN STREET,
LYNCHBURG , 24504, VIRGINIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1028883/18.10.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "ȘCOALA DE ȘOFERI" şi "Băneasa".
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ČADCA , SK-022 01, SLOVACIA
(740) Simion&Baciu, Consilier în

Proprietate Intelectuală, STRADA
NATAȚIEI, NR.63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

V4 Account
ACCOUNTING SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.01

clase:
35. Contabilitate: contabilitate și audit,
contabilitate de gestiune, contabilitate de
gestiune, contabilitate analitică, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), contabilitate
informatizată: contabilitate pentru terți, elaborare
de declarații fiscale (conturi), servicii de
consultanță în contabilitatea comercială,
întocmire de situații financiare profesionale,
consiliere în domeniul afacerilor cu privire
la contabilitate, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, consiliere contabilă în
domeniul fiscal, consiliere contabilă privind
întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
contabilitate pentru fuziuni și achiziții, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit [contabilitate], consultanță și informații
privind contabilitatea, servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate.

───────

(210) M 2022 04466
(151) 29/06/2022
(732) GABRIELA RUXANDRA

CRISTACHE, STR. EUFROSIN
POTECA NR. 19, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021971, ROMANIA

(540)

CAM ice-cream

(531) Clasificare Viena:
02.03.30; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.25;
29.01.15

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

30.  Tapioca și sago, produse de cofetărie care
conţin îngheţată, ciocolată, înghețată, sorbeturi
și alte înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop
de melasă, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2022 04430
(151) 14/11/2018
(732) V4 Holding, a.s., PALÁRIKOVA 76,

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, bej, maro, negru(591) Culori revendicate: negru, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04561
(151) 05/07/2022
(732) ROSEADA GRUP S.R.L., STR.

GRIGORE TOCILESCU, NR. 1,
JUDET ARAD, ARAD, 310214,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

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

cu nr. OSIM 10288884 din data 18.10.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: Gift Shop, pentru serviciile din clasa 35.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.12

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

9. Ceasornice cu nisip (clepsidre), ceasornice,
magneți decorativi.
11. Brichete (gaz).
14. Medalii personalizate, medalioane
personalizate, brelocuri personalizate, cutii de
bijuterii.
16. Panglici și funde pentru împachetat cadouri,
din hârtie, felicitări (tipărite).
18. Portofele, curele.
21. Căni, căni personalizate, căni
termosensibile, cupe, halbe / căni înalte cu
capac, vaze.
25. Tricouri personalizate, tricouri pentru
bărbați personalizate, tricouri pentru femei
personalizate, tricouri pentru copii personalizate,
tricouri de familie personalizate, tricouri de
cupluri, personalizate, cravate, accesorii pentru
îmbrăcăminte.
28. Jucării, motociclete de jucărie din metal
(jucării), mașinuțe și avioane din metal (jucării),
motociclete din lemn (jucării), mașinuțe și

avioane din lemn (jucării), cărți de joc, plăci de
joc.
33. Vinuri.
34. Narghilea, brichete pentru fumători,
tabachere, scrumiere pentru fumători.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25,
28, 33, 34.

───────

(210) M 2022 04583
(151) 13/07/2022
(732) RTC PROFFICE EXPERIENCE SA,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
29, CLĂDIREA AFI TECH PARK1,
SPAŢIUL 1, ETAJ 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OFFICE EXPRESS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.11.01;
24.15.01

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04619
(151) 14/07/2022
(732) ARTHAUS CONCEPT SRL, STR.

CALEA TRANSILVANIEI NR. 19,
JUD. SUCEAVA, VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BEUDIS

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

27. Tapete murale, nu din materiale textile,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil).

───────

(210) M 2022 04640
(151) 08/07/2022
(732) ID SMART ELECTRONICS S.R.L.,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.
202B, CAMERA 42, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060023, ROMANIA

(540)

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

9. Aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate de alimentare
cu energie continuă, aparate pentru retea
de electricitate, aparate de transmisie în
rețea, aparate pentru îmbunătățirea eficienței
energetice, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii), blocuri de alimentare
cu energie electrică, bănci de încărcare,
aparate cu alimentare regulată, componente
electrice și electronice, convertoare alternativ-
continuu, convertoare de cc/ca, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, stații
de încărcare pentru mașini electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#63A4FF, HEX #6699FF, HEX
#739ED3, HEX #83EAF1)

ev-chargers Charge your ride

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 26.05.01; 26.05.16;
01.15.03; 14.01.05

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030116 din data

31.10.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "ev-chargers”.
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(210) M 2022 04651
(151) 08/07/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI, CALEA NATIONALA
NR. 64, JUDEȚ BOTOȘANI,
BOTOȘANI, 710012, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 24.01.13;
03.07.24; 26.02.07; 05.01.10; 24.09.05;
04.03.05

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe.

───────

(210) M 2022 04663
(151) 11/07/2022
(732) SENSE8 DIGITAL TECHNOLOGY

SRL, STR. LONDRA, NR. 32,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011764, ROMANIA

(540)

sense8 engineering
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate digitală, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, scrierea de texte
publicitare, producția de clipuri publicitare,
publicitate online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
publicitate prin bannere, publicarea de texte
publicitare, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea de material publicitar,
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), postarea de afișe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, publicitate
cu plata per click, actualizarea materialelor
de publicitate, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de planificare pentru publicitate,
dezvoltare de concepții de publicitate, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare de
informații privind publicitatea, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, servicii de creare de mărci, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de consultanță
și evaluare a mărcilor, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii de vânzare spațiu publicitar
și asigurarea suportului tehnic. Marketing,
servicii de marketing, servicii de agenție de
marketing, marketing promoțional, marketing
direct, marketing digital, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, marketing prin
telefon, marketing pentru evenimente, servicii
de telemarketing, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, marketing cu

HEROES' JOURNEY 
The Premium Beer Changes
Everything SEMPER ALTIUS

The freedom to live 
TheResolution Integration 

TheReturn The Rebirth 
TheTreasure The Dark Night

The Approach The Trials
The Departure The Mentor

The Calling Status Quo

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#dd2223), auriu (HEX #dbaa5d), 
negru  (HEX #020101), alb
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public țintă, campanii de marketing, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
planificare de strategii de marketing, proiectare
de studii de marketing, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, marketing de baza de date,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire
de planuri de marketing, furnizare de informații
de marketing, marketing în cadrul publicării
de software, producție de înregistrări audio
și video în scopuri de marketing, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de asistență și consultanţă
pentru publicltate, marketing și promovare,
servicii de consiliere privind marketingul,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de relații media, consultanță privind strategiile
de comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de cumpărare de media, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, analiză și cercetare media, analiză
cu privire la consumatori, analiză și cercetare
de piață, cercetare computerizată de piață,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii
computerizate de cercetare de piață, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii de
cercetare de piață privind obiceiurile de utilizare
a Intemetului, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, furnizare de statistici de
cercetare de piață, servicii de cercetare de piață
privind fidelizarea clienților, analiză de date,
cercetare si analiză etnografică în domeniul
media, servicii de inteligență competitivă,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de informații competitive,
demonstrații cu produse compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau

publicitare, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului șite- urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
consiliere, consultanță, audit și informare cu
privire la serviciile menționate anterior.
41. Organizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
și a utilizării technologiei digitale, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații, servicii
de editare postproducție pentru reclame și pentru
alte comunicații video și audio, transfer de
cunoștințe de afșceri și know-how (training) în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, și a utilizării technologiei
digitale.
42.  Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
crearea și proiectarea pentru terți de indexuri
de informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, design de
cărți de vizită, design grafic pentru materialele
promoționale, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți. servicii de proiectare, servicii
de design de brand și de logo-uri, servicii
de proiectare grafică, design și dezvoltare
de produs, design de ambalaje, crearea și
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse și de servicii
ale terților, crearea de materiale digitale pentru
publicitate și marketing, design de site-uri web,
consultanță în materie de design de pagini web,
design, creare, găzduire și întreținere de site-uri
web pentru terți, servicii de proiectare și creare
de pagini  web, dezvoltare  de   sisteme  pentru
stocarea de date,  proiectare și dezvoltare de
sisteme      pentru     introducerea,    generarea,
procesarea,  afișarea  și  stocarea  de  date,
servicii  de  proiectare pentru  sistemele  de 
prelucrare      a      datelor,      servicii      pentru
proiectarea  software-ului  de  prelucrare  de date 
electronice,  analiza  sistemelor  informatice,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, design și dezvoltare de
software și programe de calculator pentru media,
publicitate, analiză de date, programare de
software pentru publicitate online, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator și a programelor de calculator,
închirierea de software și programe pentru
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calculator, dezvoltare de aplicații software
folosite pentru publicitate online și pentru
marketing pe suporturi media sociale, dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit utilizatorilor
să transmită date, conținut audio și video
pe internet, oferirea de sisteme informatice
virtuale prin cloud computing, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, consultanță în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
inteligenței artificiale, creare și întreținere de
site-uri web pentru telefoane mobile, creare,
dezvoltare și întreținerea de software în
domeniul aplicațiilor mobile pentru media,
publicitate, analiză de date, servicii de informații,
de consiliere, audit și consultanță privind
serviciile de mai sus.

───────

(210) M 2022 04666
(151) 11/07/2022
(732) SENSE8 DIGITAL TECHNOLOGY

SRL, STR. LONDRA, NR. 32,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011764, ROMANIA

(540)

sense8

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.01; 29.01.11

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate digitală, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, scrierea de texte
publicitare, producția de clipuri publicitare,

publicitate online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
publicitate prin bannere, publicarea de texte
publicitare, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea de material publicitar,
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), postarea de afișe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, publicitate
cu plata per click, actualizarea materialelor
de publicitate, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de planificare pentru publicitate,
dezvoltare de concepții de publicitate, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare de
informații privind publicitatea, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, servicii de creare de mărci, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de consultanță
și evaluare a mărcilor, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii de vânzare spațiu publicitar
și asigurarea suportului tehnic. marketing,
servicii de marketing, servicii de agenție de
marketing, marketing promoțional, marketing
direct, marketing digital, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, marketing prin
telefon, marketing pentru evenimente, servicii
de telemarketing, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, marketing cu
public țintă, campanii de marketing, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
planificare de strategii de marketing, proiectare
de studii de marketing, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, marketing de baza de date,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire
de planuri de marketing, furnizare de informații
de marketing, marketing în cadrul publicării
de software, producție de înregistrări audio
și video în scopuri de marketing, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de asistență și consultanţă
pentru publicltate, marketing și promovare,

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de consiliere privind marketingul,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de relații media, consultanță privind strategiile
de comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de cumpărare de media, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, analiză și cercetare media, analiză
cu privire la consumatori, analiză și cercetare
de piață, cercetare computerizată de piață,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii
computerizate de cercetare de piață, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii de
cercetare de piață privind obiceiurile de utilizare
a intemetului, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, furnizare de statistici de
cercetare de piață, servicii de cercetare de piață
privind fidelizarea clienților, analiză de date,
cercetare si analiză etnografică în domeniul
media, servicii de inteligență competitivă,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de informații competitive,
demonstrații cu produse compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului șite- urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
consiliere, consultanță, audit și informare cu
privire la serviciile menționate anterior.
41. Organizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
și a utilizării technologiei digitale, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații, servicii
de editare postproducție pentru reclame și pentru
alte comunicații video și audio, transfer de
cunoștințe de afșceri și know-how (training) în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, și a utilizării technologiei
digitale.

42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
crearea și proiectarea pentru terți de indexuri
de informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, design de
cărți de vizită, design grafic pentru materialele
promoționale, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți. servicii de proiectare, servicii
de design de brand și de logo-uri, servicii
de proiectare grafică, design și dezvoltare
de produs, design de ambalaje, crearea și
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse și de servicii
ale terților, crearea de materiale digitale pentru
publicitate și marketing, design de site-uri web,
consultanță în materie de design de pagini web,
design, creare, găzduire și întreținere de site-uri
web pentru terți, servicii de proiectare și creare
de pagini web.
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, servicii de proiectare
pentru sistemele de prelucrare a datelor, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare de
date electronice, analiza sistemelor informatice,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, design și dezvoltare de
software și programe de calculator pentru media,
publicitate, analiză de date, programare de
software pentru publicitate online, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator și a programelor de calculator,
închirierea de software și programe pentru
calculator, dezvoltare de aplicații software
folosite pentru publicitate online și pentru
marketing pe suporturi media sociale, dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit utilizatorilor
să transmită date, conținut audio și video
pe internet, oferirea de sisteme informatice
virtuale prin cloud computing, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, consultanță în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
inteligenței artificiale creare și întreținere de
site-uri web pentru telefoane mobile, creare,
dezvoltare și întreținerea de software în
domeniul aplicațiilor mobile pentru media,
publicitate, analiză de date, servicii de informații,
de consiliere, audit și consultanță privind
serviciile de mai sus.

───────
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(210) M 2022 04667
(151) 11/07/2022
(732) SENSE8 DIGITAL TECHNOLOGY

SRL, STR. LONDRA, NR. 32,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011764, ROMANIA

(540)

sense8
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate digitală, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, scrierea de texte
publicitare, producția de clipuri publicitare,
publicitate online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
publicitate prin bannere, publicarea de texte
publicitare, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea de material publicitar,
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), postarea de afișe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, publicitate
cu plata per click, actualizarea materialelor
de publicitate, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de planificare pentru publicitate,
dezvoltare de concepții de publicitate, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare de
informații privind publicitatea, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, servicii de creare de mărci, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de consultanță
și evaluare a mărcilor, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii de vânzare spațiu publicitar
și asigurarea suportului tehnic. marketing,
servicii de marketing, servicii de agenție de
marketing, marketing promoțional, marketing
direct, marketing digital, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, marketing prin
telefon, marketing pentru evenimente, servicii
de telemarketing, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, marketing cu

public țintă, campanii de marketing, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
planificare de strategii de marketing, proiectare
de studii de marketing, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, marketing de baza de date,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire
de planuri de marketing, furnizare de informații
de marketing, marketing în cadrul publicării
de software, producție de înregistrări audio
și video în scopuri de marketing, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de asistență și consultanţă
pentru publicltate, marketing și promovare,
servicii de consiliere privind marketingul,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de relații media, consultanță privind strategiile
de comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de cumpărare de media, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, analiză și cercetare media, analiză
cu privire la consumatori, analiză și cercetare
de piață, cercetare computerizată de piață,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii
computerizate de cercetare de piață, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii de
cercetare de piață privind obiceiurile de utilizare
a intemetului, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, furnizare de statistici de
cercetare de piață, servicii de cercetare de piață
privind fidelizarea clienților, analiză de date,
cercetare si analiză etnografică în domeniul
media, servicii de inteligență competitivă,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de informații competitive,
demonstrații cu produse compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
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publicitare, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului șite- urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
consiliere, consultanță, audit și informare cu
privire la serviciile menționate anterior.
41. Organizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
și a utilizării technologiei digitale, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații, servicii
de editare postproducție pentru reclame și pentru
alte comunicații video și audio, transfer de
cunoștințe de afșceri și know-how (training) în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, și a utilizării technologiei
digitale.

calculator, dezvoltare de aplicații software
folosite pentru publicitate online și pentru
marketing pe suporturi media sociale, dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit utilizatorilor
să transmită date, conținut audio și video
pe internet, oferirea de sisteme informatice
virtuale prin cloud computing, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, consultanță în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
inteligenței artificiale creare și întreținere de
site-uri web pentru telefoane mobile, creare,
dezvoltare și întreținerea de software în
domeniul aplicațiilor mobile pentru media,
publicitate, analiză de date, servicii de informații,
de consiliere, audit și consultanță privind
serviciile de mai sus.

───────

(210) M 2022 04669
(151) 11/07/2022
(732) SENSE8 DIGITAL TECHNOLOGY

SRL, STR. LONDRA, NR. 32,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011764, ROMANIA

(540)

sense8 creative
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate digitală, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, scrierea de texte
publicitare, producția de clipuri publicitare,
publicitate online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
publicitate prin bannere, publicarea de texte
publicitare, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, pubScitate prin televiziune,
publicitate radio, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea de material publicitar,
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), postarea de afișe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, publicitate
cu plata per click, actualizarea materialelor
de publicitate, servicii de publicitate și

42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
crearea și proiectarea pentru terți de indexuri
de informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, design de
cărți de vizită, design grafic pentru materialele
promoționale, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți, servicii de proiectare, servicii
de design de brand și de logo-uri, servicii
de proiectare grafică, design și dezvoltare
de produs, design de ambalaje, crearea și
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse și de servicii
ale terților, crearea de materiale digitale pentru
publicitate și marketing, design de site-uri web,
consultanță în materie de design de pagini web,
design, creare, găzduire și întreținere de site-uri
web pentru terți, servicii de proiectare și creare
de pagini web.
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea
și stocarea de date, servicii de proiectare
pentru sistemele de prelucrare a datelor, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare de
date electronice, analiza sistemelor informatice,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, design și dezvoltare de
software și programe de calculator pentru media,
publicitate, analiză de date, programare de
software pentru publicitate online, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator și a programelor de calculator,
închirierea de software și programe pentru
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promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de planificare pentru publicitate,
dezvoltare de concepții de publicitate, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare de
informații privind publicitatea, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, servicii de creare de mărci, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de consultanță
și evaluare a mărcilor, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii de vânzare spațiu publicitar
și asigurarea suportului tehnic. marketing,
servicii de marketing, servicii de agenție de
marketing, marketing promoțional, marketing
direct, marketing digital, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, marketing prin
telefon, marketing pentru evenimente, servicii
de telemarketing, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, marketing cu
public țintă, campanii de marketing, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
planificare de strategii de marketing, proiectare
de studii de marketing, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, marketing de baza de date,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire
de planuri de marketing, furnizare de informații
de marketing, marketing în cadrul publicării
de software, producție de înregistrări audio
și video în scopuri de marketing, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de asistență și consultanţă
pentru publicltate, marketing și promovare,
servicii de consiliere privind marketingul,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de relații media, consultanță privind strategiile
de comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de cumpărare de media, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, analiză și cercetare media, analiză
cu privire la consumatori, analiză și cercetare
de piață, cercetare computerizată de piață,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii
computerizate de cercetare de piață, cercetarea

de piață și studii de marketing, servicii de
cercetare de piață privind obiceiurile de utilizare
a intemetului, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, furnizare de statistici de
cercetare de piață, servicii de cercetare de piață
privind fidelizarea clienților, analiză de date,
cercetare si analiză etnografică în domeniul
media, servicii de inteligență competitivă,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de informații competitive,
demonstrații cu produse compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului șite- urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
consiliere, consultanță, audit și informare cu
privire la serviciile menționate anterior.
41. Organizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
și a utilizării technologiei digitale, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații, servicii
de editare postproducție pentru reclame și pentru
alte comunicații video și audio, transfer de
cunoștințe de afșceri și know-how (training) în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, și a utilizării technologiei
digitale.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
crearea și proiectarea pentru terți de indexuri
de informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, design de
cărți de vizită, design grafic pentru materialele
promoționale, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți. servicii de proiectare, servicii
de design de brand și de logo-uri, servicii
de proiectare grafică, design și dezvoltare
de produs, design de ambalaje, crearea și
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse și de servicii
ale terților, crearea de materiale digitale pentru
publicitate și marketing, design de site-uri web,
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───────

(210) M 2022 04670
(151) 11/07/2022
(732) POWEREX ELECTRO SRL, STR.

PETRU CRETU, NR. 29, ET. 1, AP.
2, BUCUREŞTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

POWEREX energize your life

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.02; 24.17.02; 21.03.25

clase:
37. Producţia şi distribuirea de energie electrică.

───────

(210) M 2022 04672
(151) 11/07/2022
(732) POWEREX ELECTRO SRL, STR.

PETRU CRETU, NR. 29, ET. 1, AP.
2, BUCUREŞTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

POWEREX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Distribuţia de energie electrică.

───────

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

consultanță în materie de design de pagini web,
design, creare, găzduire și întreținere de site-uri
web pentru terți, servicii de proiectare și creare
de  pagini  web,  dezvoltare  de  sisteme  pentru 
stocarea de date,proiectare și dezvoltare de 
sisteme      pentru      introducerea,   generarea,
procesarea,  afișarea  și  stocarea  de  date,
servicii  de  proiectare pentru  sistemele  de 
prelucrare a datelor, servicii  pentru proiectarea 
software-ului  de prelucrare  de  date electronice,
analiza sistemelor informatice,platforme pentru
inteligență artificială sub formăde software ca 
serviciu  (saas),  furnizarea  de programe  de 
calculator cu inteligență artificialăîn rețele de 
date,  design  și  dezvoltare  de software  și 
programe  de  calculator  pentru  media,
publicitate, analiză de date, programare de
software pentru publicitate online, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator și a programelor de calculator,
închirierea de software și programe pentru
calculator, dezvoltare de aplicații software
folosite pentru publicitate online și pentru
marketing pe suporturi media sociale, dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit utilizatorilor
să transmită date, conținut audio și video
pe internet, oferirea de sisteme informatice
virtuale prin cloud computing, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, consultanță în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
inteligenței artificiale creare și întreținere de
site-uri web pentru telefoane mobile, creare,
dezvoltare și întreținerea de software în
domeniul aplicațiilor mobile pentru media,
publicitate, analiză de date, servicii de informații,
de consiliere, audit și consultanță privind
serviciile de mai sus.
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(210) M 2022 04675
(151) 11/07/2022
(732) FLOTA I-DRIVE SRL, BD.

BASARABIA, BL. EAST TOWER,
CAM. 1, ET. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Niños
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 04678
(151) 11/07/2022
(732) SC AETHER DENTAL SRL, STR.

CLAUDE DEBUSSY, NR. 4, AP. 2,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Green SMILEHOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.03

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de igienă
dentară servicii de stomatologie estetică, servicii
stomatologice, servicii prestate de tehnicieni
de radiologie, servicii de ortodonție, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, consultații
stomatologice, consultanţă privind îngrijirea
sănătaţii, servicii farmaceutice, efectuarea
examenelor medicale (screening), servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de

analize medicale, servicii spitaliceşti, asistenţă
medicală, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori si de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2022 04684
(151) 11/07/2022
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORȚENI NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Biborțeni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, toate acestea provenite din
arealul Biborțeni.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată (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,
servicii de comerț în spatiu fizic si/ sau online,

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cu amanuntul si/sau cu ridicata a produselor
proprii si ale tertilor, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerț
cu amănuntul, servicii de comercializare in
spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul si/
sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată.

───────

(210) M 2022 04685
(151) 11/07/2022
(732) ORTOPLUS PHARMA S.R.L.,

STR. RECONSTRUCȚIEI NR. 5,
SC. A, ET. 6, AP. 20, CAM. 1, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Ortoplus Pharma

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.05; 27.05.01; 05.03.13;
05.03.15; 26.11.02; 26.11.09; 26.11.13

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacenlor, servicii specializate
privind eficienfa afacerilor, consultanță în

organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, managementul interimar al
afacerii, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, managementul
administrativ extemalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
consultanță în domeniul managementului
personalului, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienții, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor.

───────

(210) M 2022 04687
(151) 11/07/2022
(732) TONI-C RICHARDSON S.R.L.,

STR. PRINCIPALĂ NR. 53,
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
REBRISOARA, 427240, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#2EB5AD), mov (HEX #7D1D5D)

T 
TONI-C 

RICHARDSON
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(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.07; 27.05.01; 27.05.17;
24.13.02; 26.04.07

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata, cu amănuntul și on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 04688
(151) 11/07/2022
(732) AYDOGAN OLGA, STR.RODNEI,

NR.17, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

cocomid'or
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru improspatarea (odorizarea)
aerului intr-o camera, produse pentru
improspatarea (odorizarea) aerului in masini.
5. Produse deodorante pentru haine si materiale
textile, altele decât cele de uz uman sau
veterinar.

───────

(210) M 2022 04690
(151) 11/07/2022
(732) CLAUDIU CIORBARU, BD TOMIS

257-259, BL.L5, SC.B, AP.24,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI NR. 144 BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

AWAKE THE DEMONS

(531) Clasificare Viena:
23.01.01; 03.07.17; 01.15.07; 09.01.10;
01.07.06; 27.05.01

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

41. Servicii de divertisment a unei formatii
muzicale, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, publicare de cântece, publicare de
cărți de muzică, publicare de lucrări muzicale,
publicare de partituri muzicale, publicare de texte
muzicale, servicii de editare de muzică, servicii
de editare și înregistrare muzicale, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii de transcriere muzicală,
producție audio, video și multimedia și

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

(210) M 2022 04693
(151) 11/07/2022
(732) IMEDIVATION SRL, STR. TRAIAN

NR. 139-141, ET.3, AP.31,
CAM.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

YUNO CLINIC

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 27.05.01; 26.01.03; 29.01.15

fotografie, 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, furnizare de studiouri audio sau video,
producția de muzică, producție de casete audio
în scopuri de divertisment, producție de casete
video  și  videodiscuri,  producție  de 
divertisment     sub   formă  de        înregistrări
audio,  producție  de  master-uri  audio,
producție  de materiale de divertisment  audio,
producție de materiale muzicale întrun  studio 
deînregistrare, producție de melodii pentru
filmele cinematografice, producție de video-
uri muzicale, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio și
video, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, amaterialelor video și a
filmelor, servicii de producție video, servicii de
închiriere de materiale video și audio, servicii
de închirieri de echipamente audio și video,
servicii de înregistrare audio și video, servicii
de înregistrare și producție audio, servicii de
înregistrări audio, servicii oferite de studiouri
pentru repetiții (înregistrări), servicii de studiouri
de înregistrare, închiriere de aparate pentru
înregistrare audio și video, închiriere de casete
audio, închiriere de casete muzicale, închiriere
de discuri audio, închiriere de discuri compacte,
închiriere de discuri sau benzi magnetice
preînregistrate,  închiriere  de  discuri,  discuri
compacte sau benzi magneticepreînregistrate,
închiriere  de  echipamente de  reproducere 
acustică,  închiriere  de echipamente  de 
înregistrare  acustică,  închiriere de 
echipamente  de  înregistrare  pe  bandă,
închiriere de studiouri de înregistrări, închiriere
de înregistrări audiovizuale, închiriere de
înregistrări fonografice și muzicale, închiriere de
înregistrări sonore și video, închirieri de dvduri,
înregistrări de muzică, compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, concerte
de muzică în direct, concerte muzicale pentru
radio, concerte muzicale pentru televiziune,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical, furnizare  de  mijloace  media  audio  și

vizuale prin rețelede comunicații, furnizare de 
muzică digitală depe site-uri web de internet 
cu muzică în formatmp3, furnizare de muzică 
în  format  digital  depe internet,  furnizarea de 
servicii  de  divertismentprin  intermediul 
casetelor  audio,  interpretare de  muzică  și 
canto,  producere  de  concerte muzicale, 
producție audio și video și fotografie,producție 
de  spectacole  muzicale,  reprezenta  ții de 
muzică  live,  reprezentații  în  direct  ale  unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de compoziții muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii  de reprezentații  date  de trupe în  direct,
servicii  privind  compunerea  de  lucrări
muzicale, organizarea de spectacole muzicale.

(591) Culori revendicate: albastru ( HEX
#7d98c9), verde (HEX #99ba8b),
mov (HEX 3e5d9c, HEX 5c7cb9 HEX
bbc8e4), crem (HEX dda27a), verde
(HEX eccf74, HEX #0fcf77c)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Programe de calculator, înregistrate tip
aplicații medicale, programe de calculator,
descărcabile tip aplicații medicale, aplicații
software pentru calculator, descărcabile tip
aplicații medicale.
10. Aparatele chirurgicale, medicale și dentare,
instrumentele și articolele utilizate în general
pentru diagnosticarea, tratarea sau ameliorarea
funcției sau stării persoanelor.
44. Servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de moașe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonție, îngrijire paliativă

───────

(210) M 2022 04694
(151) 11/07/2022
(732) IMEDIVATION SRL, STR. TRAIAN

NR. 139-141, ET.3, AP.31,
CAM.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

YUNO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

9. Programe de calculator, înregistrate tip
aplicații medicale, programe de calculator,
descărcabile tip aplicații medicale, aplicații
software pentru calculator, descărcabile tip
aplicații medicale.
10. Aparatele chirurgicale, medicale și dentare,
instrumentele și articolele utilizate în general

pentru diagnosticarea, tratarea sau ameliorarea
funcției sau stării persoanelor.
44. Servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de moașe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonție, îngrijire paliativă.

───────

(210) M 2022 04696
(151) 11/07/2022
(732) BUSINESS MIND SRL, STRADA

TOPOLOVĂŢ, NR. 6, BL. TD 19,
SC. 1, ET. 5, AP. 33, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062073, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STRADA COL.
CORNELIU POPEIA, NR. 36, SECTOR
5, BUCURESTI, 051802, ROMANIA

(540)

BUSINESSVOICE
vocea afacerii tale

(531) Clasificare Viena:
26.07.17; 29.01.15; 27.05.01

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

35. Consultanță privind promovarea comercială,
consultanță în marketing, servicii de marketing,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, publicitate
41. Coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, servicii educaționale și de predare,
instruire în domeniul programării pe calculator,
instruire computerizată, instruire asistată pe

(591) Culori revendicate: albastru ( HEX
#7d98c9)

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
Yellow), rosu, negru, roz, verde,
albastru, turcoaz
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calculator, organizare de cursuri de instruire,
servicii de instruire în domeniul afacerilor,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de cursuri prin metode
de învățare la distanță, publicare de materiale
educative, elaborarea de materiale didactice
distribuite la cursurile profesionale, organizare
de expoziții educaționale, organizare și
coordonare de seminare de formare, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, organizare și coordonare de
seminarii și ateliere de lucru (instruire), instruire
în materie de hardware de calculator, instruire în
operarea sistemelor software, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
actualizarea software-ului pentru computer,
administrare de servere de la distanță, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
consultanță în legătură cu proiectarea de pagini
principale și de pagini de internet, furnizori
de servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, design de site-uri web, creare și
design de site-uri web pentru terți, actualizare
de programe de calculatoare pentru terți,
actualizare și întreținere de software și programe
de calculator, programare pentru calculatoare,
programare de pagini web personalizate,
programare de pagini web

───────

(210) M 2022 04697
(151) 11/07/2022
(732) DORNA MEDICAL SRL, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 28-30,
JUD. SUCEAVA, VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Dorna Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.13; 29.01.12

clase:
35. Servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, negociere de
contracte cu plătitorii de servicii medicale,
gestionare a costurilor pentru servicii medicale,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, revizuire a costurilor cu servicii
medicale, managementul clinicilor medicale
pentru terți, gestionare administrativă a clinicilor
medicale.
36. Servicii de brokeraj aferente asigurărilor
medicale, servicii de asigurare pentru plata
cheltuielilor medicale, servicii de gestiune
financiară referitoare la instituțiile medicale
41. Servicii de instruire pentru asistente
medicale care fac vizite la domiciliu, servicii de
formare pentru asistente medicale.
42. Analize de laborator în domeniul
bacteriologiei, cercetare biologică, cercetare
clinică și cercetare medicală.
44. Servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii de îngrijiri medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii medicale

(591) Culori revendicate: albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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oferite de clinici medicale, servicii de examinări
medicale (screening), servicii de analize
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
pentru pregătirea rapoartelor medicale, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienți, servicii
de bancă de celule pentru culturi de celule
destinate transplanturilor medicale, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, servicii de imagistică medicală,
imagistică cu raze x de uz medical, recoltarea
și conservarea sângelui uman, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, analize de depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, consiliere în domeniul imunologiei,
servicii medicale de radiologie - imagistică,
servicii medicale de imagistica cu ultrasunete,
recoltarea de probe pentru analize medicale,
receptia de probe biologice pentru analize
medicale, servicii in hematologie, servicii în
chimie clinica si biochimie, servicii in coagulare,
servicii in imunologie, servicii in marker virali

si marker tumorali, servicii in hormone, servicii
in examene de urina, servicii in examene
de scaun, servicii in microbiologie, servicii
parazitologie, servicii in citologie, servicii in
micologie, servicii in alergologie, consultatii
medicale de specialitate clinica, tratamente
medicale de specialitate clinica, investigatii
medicale de specialitate clinica, servicii medicale
de spitalizare de zi, servicii medicale de
stomatologie, servicii medicale de kinetoterapie
si fizioterapie.

───────

(210) M 2022 04698
(151) 11/07/2022
(732) TACO BELL CORP., 1 GLEN BELL

WAY, CALIFORNIA, IRVINE, 92618,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

#ISEEATACO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
servicii de restaurant cu vanzare pentru acasa,
pregătirea si furnizarea de alimente si băuturi
pentru consum in interiorul si in afara sediilor/
cladirilor, servicii de restaurant oferind livrare
la domiciliu, servicii de restaurant cu servire la
pachet, furnizarea de informatii despre serviciile
de restaurant.

───────
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(210) M 2022 04699
(151) 11/07/2022
(732) TRIORIGIN SRL, STR. ENECU

GEORGE NR.1 BIS, BL.1BIS SC.B,
ET.2, AP.20, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

travelplus.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2022 04702
(151) 11/07/2022
(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)

ACTIVIT ANTICOLESTEROL
(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 2022 04703
(151) 11/07/2022
(732) INFINITY FOR HOME SRL,

STRADA I.C. BRĂTIANU NR. 15C,
CONSTRUCȚIA C1, CAMERA
1, JUD. ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

B.Come
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile
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

───────
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(210) M 2022 04708
(151) 11/07/2022
(732) EUGENIA - MANUELA STAICU,

STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR.
3, BL. 3, ET 8, AP 34, JUDETUL
GORJ, TARGU-JIU, 210143, GORJ,
ROMANIA

(540)

KI KEYA IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.20

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2022 04709
(151) 11/07/2022
(732) AVICOOPEX S.R.L., STR. ORBAN

BALAZS NR.36, JUDETUL
HARGHITA, ORAȘ CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR.152, SC. III, AP.96,
JUDETUL CLUJ, LOC. FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AVICOOPEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.20; 07.01.01

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

29. Bucăți de carne de pui, cârnați, carne și
produse din carne, caltaboș, cârnați afumați,
cârnați din carne de pui, carne de porc,
carne de pasăre, carne de mânzat, carne de
curcan, carne ambalată, carne afumată, carne,
carne proaspătă, carne feliată, carne de vită,
carne de rață, ficat, curcan, cotlete de porc,
carne tocată, mezeluri, jambon, pui, pastramă
de pui, pastramă de porc, pastramă, șuncă,
tobă, salam, produse din carne preparate, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), șuncă,

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru,
gri, alb, negru
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șuncă bologna, șuncă tăiată mărunt, cârnați,
caltaboși (cârnați), cârnați conservați, cârnați
chorizo, cârnați knackwurst, cârnați butifarra,
cârnați cruzi, cârnați afumați, cârnați de pește,
cârnați polonezi kielbasa, carne pentru cârnați,
membrane pentru cârnați (sintetice), cârnați
uscați la aer, cârnați din carne de pui, mațe
pentru cârnați, naturale sau artificiale, intestine
din care se prepară cârnați, carne și produse din
carne.

───────

(210) M 2022 04710
(151) 11/07/2022
(732) TOADER PĂUN, STR. APELE VII,

NR. 11, SECTOR 6, 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)

#DEMILIOANE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate radio și de televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și
la televiziune, producție de clipuri publicitare
pentru radio, productie de publicitate televizata
si radiofonica, publicitate și reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poștei, servicii
de publicitate oferite de o agenție specializată

în publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, 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.
38. Radiocomunicații, comunicații radio,
comunicații prin radio, radiodifuziune și
transmitere de programe radio, servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiocomunicații, transmisie radio prin
cablu, transmisie de programe radio, difuzare
de programe radio, furnizare de comunicații
prin radio, transmisie și recepție prin radio,
transmisie de informații prin radio, difuzare de
programe prin radio, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, furnizare de servicii de radio
mobil privat, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, radiodifuziune de conținut
audiovizual și multimedia pe internet, servicii
de transmisie, servicii de transmisie vocală,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, difuzare de material audio și video pe
internet, servicii de transmitere digitală de date
audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin intermediul rețelelor de calculatoare,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, servicii de
telecomunicații, emisiuni televizate.
41. Producție și prezentare de programe
de radio, prezentare de programe de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune,
divertisment difuzat prin tv fără fir, producție
de programe tv, producție de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
divertisment, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, servicii
de divertisment audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție
de înregistrări educative audio și video, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
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difuzare de materiale educative, publicarea de
materiale multimedia online, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație,
instruire, activitați sportive și culturale, editare
de publicații, publicare și editare de materiale
tipărite, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, editare
de publicații, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, 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 de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
prezentarea pentru public de artă şi literatură,
în scopuri culturale şi de educaţie, furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile, servicii
educative și de instruire, servicii de scriere
pentru bloguri, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizare de
informații cu privire la instruire, publicare de
materiale tipărite în format electronic 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, elaborare de materiale educative,
furnizarea de tutoriale online, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.

───────

(210) M 2022 04712
(151) 11/07/2022
(732) HUNT INNOVATION GROUP SRL,

STRADA AVRIG NR. 23A-25A, AP.
22, ET. 3, SECTOR 2, BUCURESTI,
023734, ROMANIA

(540)

HUNT INNOVATION GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.07.23; 26.07.25

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

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

───────

(210) M 2022 04715
(151) 11/07/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

SYRLENO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice utilizate în
transplantul de organe, preparate farmaceutice

(591) Culori revendicate: gri (HEX #989A9E,
#5D5D5D, #949699, #9A9A9A,
#868686, #C9C9C9, #727272)
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pentru tratamentul cancerului, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oncologie.

───────

(210) M 2022 04716
(151) 11/07/2022
(732) IZAKAYA JAPANESE PUB SRL,

SOȘEAUA PANTELIMON NR. 266,
BL. A, ET. 6, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RUKA IZAKAYA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 05.03.13

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de cafenele, baruri, ceainării.

───────

(210) M 2022 04717
(151) 11/07/2022
(732) VALEX INTERNATIONAL EXIM

SRL, CALEA ROMANULUI 17,
COMUNA SAUCESTI, JUDETUL
BACAU, SAT BOGDAN VODA,
500113, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

IRRY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț de produse cosmetice si
de ingrijire a locuintei: servetele umede, sapun
lichid, dischete demachiante, betisoare igienice,
bureti de baie, odorizante camera: aerosol, gel
odorizant, difuser, detergent pardoseli.

───────

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ETNO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie si carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
si materiale pentru artisti, pensule, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,

(210) M 2022 04720
(151) 12/07/2022
(732) VASILE SILVIU PRIGOANA, STR.
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servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
băuturilor.

───────

(210) M 2022 04727
(151) 12/07/2022
(732) A. NATTERMANN & CIE.

GMBH, BRÜNINGSTRASSE 50,
FRANKFURT AM MAIN, 65929,
GERMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU NR. 94,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EsseCheck
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale.
10. Aparate si instrumente de diagnosticare
pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2022 04728
(151) 12/07/2022
(732) MIHAELA POSTOLACHE, BD.

DACIA, NR. 18, BL. A3, SC. A,
ET. 7, AP 32, JUDETUL NEAMT,
PIATRA NEAMT, 61026, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ContaGo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 04729
(151) 12/07/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

PECTARO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman.

───────

(210) M 2022 04732
(151) 12/07/2022
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.

VALEA LUPULUI NR. 1, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

EZARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

5. Medicamente de uz uman, destinate bolilor
cardiovasculare.
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(210) M 2022 04734
(151) 12/07/2022
(732) NICE TO MEAT YOU TWO S.R.L.,

SAT GILĂU, NR. 1311C, AP. 1, JUD.
CLUJ, COM. GILĂU, 407310, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

LAKEVIEW beach,
burgers & bar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.19;
26.11.07

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

43. Servicii de restaurant, servicii de alimentație
publică, servicii de fast food, servicii de bar.

───────

(210) M 2022 04735
(151) 12/07/2022
(732) A. NATTERMANN & CIE.

GMBH, BRÜNINGSTRASSE 50,
FRANKFURT AM MAIN, 65929,
GERMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Essentia Check
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale.
10. Aparate si instrumente de diagnosticare
pentru scopuri medicale.

───────
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(210) M 2022 04736
(151) 12/07/2022
(732) MDC DUAL CONCEPT S.R.L.,

STR. BISERICA TROIŢA, NR.
26/41/2, SAT SĂFTICA, JUD.
ILFOV, COM. BALOTEȘTI, 77017,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

MIRENGO
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.04.05;
09.01.20

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

11. Aparate și instalații de iluminat.
14. Bijuterii din aur cu pietre prețioase și fără.
20. Mobilier.
24. Perdele din material textil, draperii din
material textil, fețe de masă din material textil,
fețe de pernă din material textil, protecții
pentru masă din material textil, prosoape
din material textil, lenjerie de uz casnic din
material textil, huse pentru pat / cearșafuri /
cuverturi (cearșafuri) / cuverturi matlasate, textile
pentru baie, exceptând îmbrăcămintea, pături
din material textil.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 11, 14, 20 și 24.
42. Servicii de design interior, amenajări
interioare, amenajare case, hoteluri, restaurante.

───────

(210) M 2022 04739
(151) 12/07/2022
(732) BOGDAN LASCĂR, STR.

INTRAREA POIANA, NR. 25,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LASCAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.13;
26.01.03; 02.01.01

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

───────

(591) Culori revendicate: roşu, gri, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04740
(151) 12/07/2022
(732) MYPESEL S.R.L., STR. PIAȚA

IONEL I.C. BRĂTIANU, NR.1,
ET.1, BIROU D, 6, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

pesel

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.01

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 04745
(151) 12/07/2022
(732) KINGA-MARIA HUDA, STR.

PRIMAVERII, NR. 118J, JUD.
GIURGIU, COMUNA JOITA,
700381, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

KINGA VARGA
FOLLOW YOUR ANGEL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 04.01.02

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, sapunuri, parfumuri, uleiuri
esentiale.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi pătţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, baticuri,
bandane, articole purtate în jurul gâtului,

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

(591) Culori revendicate: verde deschis,
albastru
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halate de baie, articole de îmbrăcăminte din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
confecționate din blană, baticuri de purtat la
gât, baticuri de pus pe cap, bluze, blănuri,
bluzoane, bolerouri, brâuri (imbrăcăminte),
caftane, cămăși, cămăși stil sport, cămăși
și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, colanți, chimonouri,
combinezoane, confecții, costume, costume de
baie (galanterie), costume de dans, costume de
damă, costume de gală, costume de jogging
(îmbrăcăminte), costume de seară, costume
populare (îmbrăcăminte), cravate, eșarfe, egări,
echipament sportiv, echipament de gimnastică,
flanele, fuste, fuste-pantalon, geci, haine de
stradă, haine de ploaie, gulere, haine din
lână, haine tricotate, halate de casă, halate de
plajă, halate pentru gravide, hanorace, helănci,
îmbrăcăminte impermeabilă, îmbrăcăminte din
in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din
piele, îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
îmbrăcăminte formală de seară, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
țesută, jachete casual, jachete (îmbrăcăminte),
maiouri, lenjerie intimă și de noapte, maiouri
de yoga, mantale, mănuși, măști pentru
ochi, paltoane, pantaloni, pantaloni pentru
yoga, pantaloni scurți, papioane, pardesiuri,
pelerine, costume de plajă, pulovere, ponchouri,
redingote, rochii de mireasă, robe (robe
tradiționale), rochii de plajă, rochii lungi de
seară, rochii pentru gravide, rochii pentru femei,
rochii pentru domnișoare de onoare, rochii
drepte, rochii și cămăși de damă pentru plajă,
salopete, șaluri și eșarfe, șalvari, sarafane,
sariuri, saronguri, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), smochinguri, șosete,
șorturi, șosete și ciorapi, stihare, sutane, taioare,
togi, șoșoni, topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși fără mâneci), trenciuri, tricotaje, tricouri,
tricouri pentru yoga, tunici, uniforme, uniforme
albe pentru bucătari, veste, uniforme școlare,
uniforme profesionale, uniforme de asistentă,
veste de piele, veste matlasate, veste din fleece,
creaţii vestimentare (articole de îmbrăcăminte).
35. 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 cu îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, accesorii, genti, posete, parfumuri,
bijuterii, publicitate, servicii de agenţie de
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, administrarea
programelor de fidelizare destinate celor

care călătoresc cu avionul, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
închirierea de material publicitar, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, publicitate prin poştă,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări
de birou), licitare, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
distribuirea de eşantioane, marketing, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare.
41. Organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, antrenare (instruire),
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concrete, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
transfer de know-how (instruire), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, producţia de programe radio şi
de televiziune, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare servicii
educaţionale / servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, educaţie,
instruire, divertisment, activităţi sportive si
culturale, organizare festivaluri, spectacole,
evenimente culturale şi artistice, evenimente
mondene, concursuri mondene, festivaluri de
modă, evenimente de modă, prezentări de
modă, spectacole de modă, teatru de modă,
teatru de păpuşi şi marionete, activităţi cultural-
artistice, expoziţii, concursuri de frumuseţe,
concursuri de miss, concursuri de modă,
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preselecţii, concursuri, castinguri, caravane,
turnee, competiţii artistice, petreceri mondene,
organizarea de proiecte şi programe de
training internaţionale, europene, naţionale în
domenii ca drepturile omului, democraţie,
leadership, dezvoltare sustenabilă, proiecte
şi campanii educaţionale la nivel de
mase, campanii de advocacy şi lobby,
proiecte culturale, interculturale, multiculturale,
servicii oferite de şcoli, grădiniţe, educaţie
nonformală, centre culturale, şcoli de vară,
seminarii, cursuri, training-uri, stagii de formare,
programe educaţionale, programe de instruire,
specializare şi formare profesională în domeniul
showbizz-ului, modei, artelor spectacolului,
organizare spectacole, evenimente şi festivaluri,
leadership, ştiinţe comportamentale aplicate
(ştiinţe experentiale structurate), ţinută şi
atitudine publică, norme de politeţe şi eleganţă
comportamentală, bune maniere, cultivarea
spiritului de echipă, limbi străine, dans, muzică,
instruire în ocupaţii din domeniul modeling-
ului, prezentări de modă, prezentare scenică şi
foto, formare formatori de opinie, divertisment,
producţie şi difuzare muzică şi film, emisiuni
televizate, talk-show-uri, spectacole televizate,
formare modele, vedete, actori şi prezentatori,
impresariat artistic, activităţi sportive, dans
sportiv, gimnastică pentru distincţie şi corectarea
ţinutei corporale, jocuri şi concursuri sportive,
dezvoltarea dinamicii controlate a copilului,
educaţie prin divertisment.

───────

(210) M 2022 04746
(151) 12/07/2022
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

CAMEL ORIGINAL
FILTERS LONGS

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete

electronice, lichid pentru țigarete electronice,
vaporizator de tutun, trabucuri, cigarillos, tutun
pentru prizat, articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2022 04747
(151) 12/07/2022
(732) ACT SI POLITON SRL, STR.

DUMBRAVA NOUA, NR. 31,
CAM. 3, BL. P47, SC. 2, ET. 7,
AP. 57, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ap!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 24.17.04

clase:
9. Cărți audio, înregistrate sau descărcabile.
16. Publicații periodice, publicații imprimate,
publicații educative, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, cărți pentru copii
care includ o componentă audio.
35. Pregătire de publicații publicitare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, producție de
materiale publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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media pe hârtie, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii de agenție literară constând în
negocierea contractelor, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, 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 de cărți
audio, cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, furnizarea unui
catalog online cu informații despre cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
servicii de intermediere comercială in legatura
cu cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, 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 import-export, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, redactare de texte publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, servicii de marketing, publicitate şi
promovare pentru cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare cu
amanuntul si/sau cu ridicata de cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
regruparea în avantajul terţilor de cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă și să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin/cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
41. Publicare și editare de cărți, publicare de
reviste electronice, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, 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,
închiriere de ziare și reviste, redactare de
texte, editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de interpretare și traducere,
publicare de documente, 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,
corectare de manuscrise.

───────

(210) M 2022 04748
(151) 12/07/2022
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

CAMEL ORIGINAL
BLUE LONGS

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice,
vaporizator de tutun, trabucuri, cigarillos, tutun
pentru prizat, articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2022 04751
(151) 12/07/2022
(732) DAREN AUTOMOBILE SRL,

STRADA REPUBLICII, NR.185,
JUDET BACAU, BACAU, 500113,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN SRL, STRADA
L.PATRASCANU, NR. 2, JUDET
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 26.03.05; 29.01.04

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

vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, interioare de protecție pentru
vehicule, jaluzele pentru geamurile vehiculelor,
jaluzele adaptate pentru vehicule, jambele
trenului de aterizare, lame pentru ștergătoare
de parbriz pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
de protecție pentru automobile), airbaguri
pentru vehicule, alarme acționate la distanță
pentru vehicule terestre, alarme antifurt pentru
vehicule, alarme de siguranță pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc
pentru apărătoarele mașinilor, borduri de
siguranță din cauciuc pentru apărătoarele
camioanelor, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru motociclete, claxoane pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role

(591) Culori revendicate: albastru, albastru
inchis, albastru deschis

12. Autoturisme auto, claxoane pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
de ceață utilizate pentru vehicule, dispozitive
antifurt pentru automobile, dispozitive de
blocare antifurt pentru volanele automobilelor,
dispozitive antifurt pentru vehicule, dispozitive
electronice antifurt pentru vehicule, dispozitive
și echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, huse de scaune ajustabile,
tip mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse pentru scaune de autovehicule
(adaptate), huse pentru scaune de vehicule,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
pentru volan, huse pentru volane de vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse protectoare ajustate pentru
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pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre

pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule
terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
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pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere

pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
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sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,

bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru
vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de
tractare din metal pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc,
frâne cu disc pentru vehicule terestre, frâne
pentru roți, frâne electronice pentru vehicule,
frâne pentru vehicule.piese de caroserie pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, caroserie
pentru vehicule motorizate, panouri de caroserie
pentru vehicule, panouri de caroserie izolate
pentru vehicule, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, apărătoare de
soare sub formă de componente de caroserie
pentru vehicule, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă
de set, parbrize pentru vehicule, parbrize de
automobile, parbrize pentru vehicule terestre,
parbrize (componente ale vehiculelor terestre),
raclete pentru ștergătoarele de parbrize,
benzi parasolare pentru parbrizele vehiculelor,
volane, anvelope, anvelope tubulare, anvelope
auto, anvelope pneumatice, pneuri (anvelope),
suporturi de anvelope, huse pentru anvelope,
profiluri pentru anvelope, anvelope tubulare de
bicicletă, huse antiderapante pentru anvelope,
lanțuri antiderapante pentru anvelope, anvelope
pentru roțile vehiculelor, anvelope pentru
vehicule terestre, petice pentru camere de
anvelope, huse textile antiderapante pentru
anvelope, crampoane antiderapare pentru
anvelope auto, crampoane antipatinare pentru
anvelope auto, ventile pentru anvelope de
vehicule, lanțuri antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, crampoane antiderapare pentru
anvelopele vehiculelor, petice pentru repararea
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anvelopelor vehiculelor, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, pompe pentru umflarea
anvelopelor vehiculelor, ținte metalice pentru
anvelope de vehicule, pompe pentru umflarea
anvelopelor de bicicletă, camere de aer pentru
anvelope pentru vehicule, benzi de rulare
din cauciuc pentru anvelope, capace de
ventile pentru anvelopele de vehicule, anvelope
pneumatice și camere de aer pentru motociclete,
modele de bandă de rulare pentru reșaparea
anvelopelor, materiale pentru aplicarea de
petice pentru camere de anvelope, petice
de cauciuc pentru repararea de camere de
anvelope, petice din cauciuc adezive pentru
repararea camerelor sau anvelopelor, modele de
bandă de rulare pentru reșaparea anvelopelor
de vehicule, modele de bandă de rulare
din cauciuc pentru reșaparea anvelopelor
reciclate, benzi de rulare din cauciuc, vehicule,
vehicule automobile, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehiculele terestre, roți de vehicule,
tetiere pentru vehicule, camioane electrice
(vehicule), suspensii pentru vehicule, tapițerii
pentru vehicule, portiere de vehicule, scaune
de vehicule, scrumiere pentru vehicule, alarme
antiintruziune pentru vehicule, portiere laterale
pentru vehicule, role (roți) la vehicule, role (roți
de vehicule), culbutoare pentru vehicule terestre,
prelate adaptate pentru vehicule, parasolare
(piese pentru vehicule), caroserii izolate pentru
vehicule, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre, motoare de acționare pentru
vehicule terestre, roți dințate pentru motoare
de vehicule terestre, curele de transmisie
pentru motoarele vehiculelor terestre, curele de
transmisie pentru motoare de vehicule terestre,
biele pentru vehicule terestre, cu excepția celor
care intră în alcătuirea motoarelor, cuplaje și
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
dispozitive adaptate de fixare a pieselor de
automobile de caroseria automobilelor, scaune
pentru copii pentru utilizare în mașini, parasolare
și apărători de soare pentru mașini motorizate.
35. Servicii de comert de autoturisme auto si
accesoriile acestora.

───────
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11. Aparate si instalații de iluminat, de incalzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
si de uz sanitar, aparate de iluminat si
reflectoare, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminat, aparate si instalatii de
iluminat, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibra electrica, aparate de iluminat cu fibra
optica, aparate de iluminat cu celule solare,
filtre pentru aparate de iluminat, abajururi,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), aplice pe perete, plafoniere, bare
luminoase, candelabre electrice, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat pentru exterior, lampadare, lămpi
cu gaz, lămpi de podea, lămpi suspendate,
veioze de noptiera, ventilatoare de tavan cu
lumini integrate, structuri de iluminat, lustre,
lumini electrice pentru decoratiuni festive, tuburi
luminoase pentru iluminat, lămpi electrice,
luminatoare de led, benzi cu led, instalatii
de iluminat, instalatii de iluminat electrice,
instalatii de iluminat pentru exterior, instalatii de
iluminat de uz comercial, instalatii de iluminat
cu fibra optica, instalatii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, instalatii de
iluminat incandescente in caz de urgenta, care
funcționează pe baterii, instalatii de iluminat

37. Servicii de reparatii si instalatii, toate
acestea pentru autovehiculele auto si accesoriile
acestora
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in caz de urgenta, care funcționează pe
baterii, aparate de incalzire, aparate de incalzire
ambientala, aparate de incalzire industriala,
aparate electrice de incalzire, aparate de
incalzire centrala, aparate de incalzire electrice,
aparate si instalatii de incalzire, aparate de
incalzire a aerului, aparate de incalzire pentru
saune, aparate de incalzire pentru bai, aparate
de incalzire cu gaz, aparate de incalzire prin
pardoseala, aparate de incalzire cu halogen,
aparate de incalzire cu abur, aparate de incalzire
cu abur, aparate de incalzire de uz domestic,
aparate de incalzire de uz casnic, aparate
de incalzire cu combustibil solid, aparate de
incalzire cu aer cald, aparate de incalzire cu
lumina solara, aparate de incalzire alimentate
cu energie solara, aparate de captare a
luminii solare folosite pentru incalzire, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
incalzire, aparate de incalzire a spațiului, aparate
de incalzire de uz industrial, aparate electrice
de incalzire ambientala de uz casnic, aparate
de răcire, aparate de răcire electrice, aparate
de răcire cu gaz, aparate electrice pentru
racirea încăperii (de uz casnic), radiatoare de
căldură folosite la aparatele de răcire, aparate
de incalzire si de răcire pentru distribuirea
de băuturi calde si reci, aparate electrice de
gătit, ansambluri de gătit, aparate si instalatii
de gătit, aparate de gătit cu abur, aparate de
gătit cu gaz, aparate de gătit pentru bucătărie,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate electrice de gătit cu aburi, aparate
electrice de gătit in vid, aparate electrice de
gătit de uz casnic, hote pentru extragerea
vaporilor pentru aparate de gătit, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), aparate de
uscare, aparate de uscare si instalatii de uscare,
aparate de uscare pe gaz, uscarea mâinilor
(aparate de- pentru lavabouri), aparate de
uscat haine, instalatii de uscare, aparate de
incalzire si uscare personala, arzatoare, boilere
si incalzitoare, aparate de ventilare, hote pentru
aparate de ventilare, filtre folosite cu aparate
de ventilare, radiatoare de căldură folosite la
aparatele de ventilare, aparate de distribuire
a apei, aparate automatice de distribuire a
apei, aparate de distribuire a apei purificate
si răcite, filtre pentru aparate sanitare de
distribuire a apei, instalatii sanitare, alimentare
cu apa si echipamente de salubritate, instalatii
sanitare si de baie si accesorii pentru instalatii,
instalatii sanitare, instalatii sanitare electrice,
instalatii sanitare portabile, instalatii sanitare de
baie, instalatii sanitare pentru closete, robinete
pentru instalatii sanitare, aparate si instalatii
sanitare, accesorii pentru instalatii sanitare,

pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
accesorii pentru instalatii sanitare de apa,
chiuvete, componente ale instalațiilor sanitare,
robinete pulverizator pentru chiuvete de baie,
lavoare individuale, lavoare sub forma de cădite,
bai de abur, saune si spa-uri, masti de toaleta
cu lavoar incorporate, cabine de dus, paravane
pentru cabine de dus, bideuri, accesorii pentru
chiuvete, chiuvete, cazi de baie, fitinguri pentru
baie, mânere pentru rezervoare (piese pentru
instalatii sanitare).
19. Materiale nemetalice pentru clădiri si
construcții, monumente nemetalice, lemn
semiprelucrat pentru utilizarea in construcții
(grinzi, scânduri, panouri), lemn de furnire,
sticla pentru construcții (placi de sticla,
sticla izolanta pentru construcții, sticla de
siguranța), granit, marmura, pietriș, teracota
utilizata ca materiale de construcții, statuete,
busturi si piese de arta din piatra,
ciment sau marmura, coloane publicitare,
nemetalice, balustrade, nemetalice, colțare,
nemetalice, pentru construcții, cherestea pentru
construcții/lemn pentru construcții, panouri de
construcții, nemetalice, construcții, nemetalice,
construcții, transportabile, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcții,
cherestea prelucrată, semne neluminoase
și nemecanice, nemetalice, scânduri de
lemn pentru construcții, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, placaj, verande
(structuri), nemetalice, cherestea, panouri de
semnalizare, neluminoase și nemecanice,
nemetalicc, plăci, nemetalice, pentru construcții,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
lemn de furnir, lambriuri, nemetalice, placări
pentru pereți, nemetalice, utilizate în construcții,
lemn, semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire din
lemn/furnire, panouri din lemn, plăci din fibre
din lemn pentru construcții, dușumele din lemn,
pergole, nemetalice/schelete nemetalice, usi
nemetalice, usi din lemn, usi rotative nemetalice,
uși din sticlă, uși ignifuge, nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși batante nemetalice,
uși nemetalice de siguranță, rame de uși
(nemetalice), panouri de uși nemetalice, usi
izolante din materiale nemetalice, usi cu
deschidere orizontală, nemetalice, panouri din
sticlă pentru uși, uși blindate, nu din metal, uși
pliante, nu din metal, uși spre curtea interioară
(cadre nemetalice), uși confecționate din sticlă
pentru clădiri, uși confecționate din plastic pentru
clădiri, uși confecționate din lemn pentru clădiri,
uși transparente din sticlă pentru clădiri, uși
rulante nemetalice cu proprietăți izolante, uși
de garaj (nemetalice) de uz casnic, usi din
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sticla, usi din vinii, usi nemetalice, usi-oglinda,
tocuri din lemn pentm usi, usi intrerioare, usi
exterioare, nu din metal, ornamente de piatră,
ornamente din piatră, ornamente de cornișe
nemetalice, ornamente din piatră pentru iazuri,
ornamente din piatră pentru acvarii, ornamente
din marmură pentru iazuri, ornamente pentru
cornișe (construcții) nemetalice, sticla pentru
construcții, piatra pentru construcții, tocuri de
usi, nemetalice/ rame de usi, nemetalice, usi
nemetalice, sticla emailata pentru construcții,
figurine din piatra, ciment sau marmura, dale
pentru pardoseala, nemetalice, porti nemetalice,
pietriș, sticla izolanta pentru construcții, jaluzele
nemetalice, cherestea prelucrata, marmura, dale
din marmura, placi de marmura, marmura de
construcție, marmura (materiale de construcții),
imprejurimi din marmura pentru semineuri
(mantale si polițe), mozaic pentru construcții,
placi de mozaic pentru pereți, placi de
mozaic pentru podele, placi artistice de mozaic
realizate din marmura, mozaicuri din sticla
destinate utilizării in construcția de clădiri,
lemn, lemn presat, lemn fasonat, semiprelucrat,
laminat, pluristratificat, modelat, ecarisat, taiat,
artificial, lemn tratat, placi de lemn, jaluzele
exterioare, nemetalice si netextile, carton pentru
construcții, pardoseala din parchet, parchet,
parchet stratificat, frize de parchet, parchet de
lemn, pardoseli de lemn si placi de parchet, placi
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esența tare, pardoseli din
parchet fabricate din pluta, paravane nemetalice,
pavele luminoase, pavele nemetalice, placi de
pavare nemetalice, sticla in placi (geamuri)
pentru construcții, gresie pentru construcții,
blocuri si suprafețe de pavaj din gresie ceramica,
placi nemetalice pentru construcții, piatra, piatra
naturala, piatra de pavare, dale de piatra,
figurine din piatra, piatra de construcții, piatra
naturala prelucrata, monumente din piatra, de
piatra, pardoseli din placi nemetalice, placi
nemetalice pentru construcții, lemn de furnir,
ferestre nemetalice, lemn semiprelucrat, pavaje
din lemn, panouri din lemn, placi din fibre din
lemn pentru construcții, dușumele din lemn, placi
ceramice, placi de lemn, placi din lemn, placi din
fibre, placi din ardezie.
20. Mobilier, somiere, articole pentru pat, cu
excepția lenjeriei, paturi, comode, cuiere, birouri,
divane, oglinzi mobilier, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, oglinzi de perete, oglinzi de
baie, usi pentru mobilier, usi de dulapuri,
panouri despărțitoare (mobilă), fitinguri pentru
mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă, elemente
mobile (decorațiuni), mobilă de birou, mobilier
școlar, scaune/bănci (scaune), rafturi pentru

depozitare, vitrine (mobilă), bufeturi, canapele,
mese (mobilă), mese pentru calculatoare
(mobilă)/mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), cadre de paturi, cadre pentru saltele,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
respectiv: cârlige de agățat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de
haine, agățători pentru haine/agățători pentru
îmbrăcăminte, piulițe, nemetalice, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier),
articole pentru organizarea hainelor, articole
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
banchete cu rafturi, bancuri (mese) de lucru
industriale, bancuri de lucru, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri cu
rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, butuci (mese pentru măcelari), cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două
locuri, canapele de perete, canapele extensibile,
capre de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, cărucioare (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru, rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispersoare
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fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
dispersoare nemetalice fixe de șervețele, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier (nemetalice), elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofa, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier),
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), lăzi
pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu piedestal, mese eu
suport, mese de bucătărie, mese cu înălțime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuțe,

măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferință,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime, reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, 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 zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier transformabil, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
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picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru salon, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de, persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cârdurilor, seturi de mobilier cu trei

piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru (mobilier), suprafețe de
lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de scris portabile
(mobilier), tablouri de agățat chei (mobilier),
taburete, taburete mobile (mobilier), taburete
cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși de mobile, uși de dulapuri, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși glisante
pentru mobilier, uși de mobilier (nemetalice),
garnituri de uși (nemetalice), uși glisante
nemetalice pentru mobilier, decorațiuni pentru
uși, din plastic, uși din metal pentru mobilier,
închizătoare (neelectrice, nemetalice) pentru uși,
uși din sticlă pentru mobilier, mânere din plastic
pentru uși, șine (nemetalice) pentru uși pliante,
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27. Covoare, carpete, presuri (covoare) si
protecții pentru pardoseli, linoleumuri si
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agitate pe pereți (nu din
materiale textile), invelitori de pardoseala,
protecții pentru pardoseli, rezistenta la foc,
pentru seminee si gratare, linoleum, tapet, tapet
din material textil, invelitori de pardoseala din
vinii, tapet isolator pentru pereți, tapet de rasina
din vinii, tapet acoperit cu material textile,
tapet nu din material textile, tapet cu efect
3D, tapet geometric, tapet clasic, tapet urban,
tapet tropical, tapet natural, tapet unicolor, tapet
natural, tapet junior.

35. Administrarea, organizarea si
managementul afacerilor, publicitate, servicii de
comerț si servicii de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri si expoziții in scop
publicitar si comercial, strângerea la un loc in
folosul terților a unei game variate de bunuri
(cu excepția transportului acestora), permițând
clientilor sa le vanda si sa le cumpere in
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vanzare cu amănuntul, al punctelor de
vanzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vanzarea de produse, al cataloagelor cu
comanda prin posta sau prin mijloace electronice
(de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping), furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii si vânzătorii
de bunuri si servicii, servicii de comerț cu
amănuntul, de comerț cu ridicata si de comerț
online in legătură cu produsele din clasele 11,
19, 20 si 27.
41. Organizarea de evenimente educative,
coordonarea de evenimente educative și
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea si
coordonarea de evenimente de marketing,
furnizarea de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețelele
online și pe internet, organizarea de
congrese și conferințe în scopuri culturale și
educative, instruire educaționala, organizarea
si conducerea de conferințe, expoziții si
concursuri, organizarea si desfasurarea de
cursuri, seminarii, cursuri de formare, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare.
42. Sondare (testare) geologică de loturi
de construcții, testare geologică de loturi
de construcții, expertize geologice, design
arhitectural, design industrial, design vizual,
design grafic, design de mobilier, inginerie,
proiectarea (designul) spațiului interior, artă
grafică și design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, proiectare
de decoratiuni interioare, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectarea construcțiilor, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic și industrial, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, consultanță în materie

uși din lemn pentru mobilier, decorațiuni din
ceramică pentru uși, role (nemetalice) pentru
uși glisante, șine nemetalice pentru uși glisante,
opritoare din lemn pentru uși, uși din plastic
pentru mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru uși rulante, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru uși glisante, uși transparente
din sticlă pentru mobilier, accesorii din materiale
plastice pentru uși, respectiv: încuietori pentru
uși, nemetalice, opritoare pentru uși, nu din metal
sau din cauciuc, sonerii de ușă, nemetalice,
neelectrice, mânere de uși, nemetalice, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși rabatabile
(nemetalice) piese de mobilier, uși prefabricate
din metal pentru mobilier, balamale de uși și
ferestre (nemetalice), jaluzele orizontale (de
interior) pentru uși, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), cutii pentru jucării, cutii
pentru jucării (mobilier), machete din plastic
(ornamente), ornamente pentru cadre (rame),
ornamente pentru cadre (rame), ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
brad, modele (ornamente) confecționate din
lemn, modele (ornamente) confecționate din
plastic, ornamente din plastic pentru masă,
ornamente de plastic pentru torturi, modele
(ornamente) confecționate din ceară, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, modele
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete de mașini (ornamente) din lemn,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din plastic, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceară, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de mașini (ornamente) confecționate din plastic,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de mașini (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din rășini sintetice.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

135

de design, întocmire proiecte de arhitectura,
design arhitectural pentru decoratiuni exterioare,
design arhitectural pentru decoratiuni/interioare,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
servicii de design interior și exterior si servicii
conexe de informare si consigliere, servicii
de design interior si exterior pentru locuințe
si spatii de birouri, servicii de consultanta
in materie de design interior si exterior
pentru locuințe si spatii de birouri, servicii
de proiectare privind decoratiunile interioare
si exterioare pentru birouri si locuințe, servicii
de design în domeniul arhitecturii, servicii
de arhitectură, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță profesională
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de infonnații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, amenajări interioare pentru clădiri,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, creare și menținere site web propriu.

───────

(210) M 2022 04758
(151) 12/07/2022
(732) CASA TRADITIEI S.R.L., STR.

CAZANGIILOR NR. 10 A,
MANSARDĂ, JUD. IAȘI, IAȘI,
700671, IAȘI, ROMANIA

(540)

el Guapo MEXICAN QUISINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.04;
02.01.23

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

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

136

(210) M 2022 04764
(151) 12/07/2022
(732) RMG PRO GUARD, STR

(540)

RMG PRO GUARD

(531) Clasificare Viena:
01.05.02; 27.05.01

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor

───────

(210) M 2022 04765
(151) 12/07/2022
(732) NH&H PRODUCTION EUROPE

SRL, SOSEAUA DUDESTI
PANTELIMON, NR. 42, 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)

MAIskn

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 05.05.20

clase:
3. Farduri cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice nemedicinale, măști
cosmetice, creme cosmetice, săpunuri
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, spume (cosmetice), produse
cosmetice decorative, produse cosmetice
colorate, cosmetice funcționale, uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
hidratante (produse cosmetice), preparate
autobronzante (cosmetice), loțiuni solare
(cosmetice), produse cosmetice pentru
bronzare, creme autobronzante (cosmetice),
eye-liner (cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), trusă pentru cosmetice, creme
fluide (cosmetice), cosmetice pentru unghii,
produse cosmetice pentru buze, produse
cosmetice pentru copii, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, preparate
emoliente (cosmetice), ștampile cosmetice
umplute, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
farduri cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice
pentru pleoape, produse cosmetice pentru

DRUMUL TABEREI 109,BL.A7,
SC.D, ET.1, AP.51, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061377, ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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animale, produse cosmetice pentru gene,
produse cosmetice pentru piele, creme de
noapte (cosmetice), măști de piele (cosmetice),
pudre cosmetice pentru față, produse pentru
bronzare (cosmetice), preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru slăbire,
henna pentru scopuri cosmetice, produse
cosmetice pentru păr, concentrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, pudre compacte (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru duș,
loțiuni cosmetice pentru față, primer pentru
unghii (cosmetice), creme cosmetice de mâini,
uleiuri cosmetice pentru epidermă, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, creme și loțiuni
cosmetice, loțiuni cosmetice de păr, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice pentru bronzat,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri
cosmetice pentru ochi, preparate cosmetice
pentru intarire, produse cosmetice pentru duș,
măști cosmetice cu nămol, creioane cosmetice
pentru obraji, produse cosmetice care conțin
panthenol, produse cosmetice care conțin
cheratină, produse cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru spălarea feței,
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
produse de protecție solară (cosmetice),
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
creme de protecție solară (cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni tonice
pentru față (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, vopsele
de corp (produse cosmetice), uleiuri de
protecție solară (cosmetice), creme pentru
față (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), ruj cu protecție solară (cosmetice),
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
loțiuni pentru ten (produse cosmetice), loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), șervețele
cosmetice umezite în prealabil, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
cosmetice cu protecție solară, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru fermitatea sânilor, pudră

solidă pentru pudriere (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, sclipici
folosit în scopuri cosmetice, rezerve de
cosmetice pentru dozatoare, creme cosmetice
pentru piele uscată, produse cosmetice colorate
pentru copii, luciu pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice care conțin
acid hialuronic, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă
de lapte, loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), măști cosmetice
de curățare pentru față, șervețele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
cosmetice de protecție a buzelor, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice de aplicare pe buze, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, preparate cosmetice care ajută
la slăbit, creme cosmetice pentru fata si corp,
geluri pentru corp și față (cosmetice), produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, dischete de bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, preparate cosmetice de exfoliere
pentru față, șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), preparate
pentru curățare impregnate pe discuri cosmetice,
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale),
produse cosmetice pentru vânzare sub formă
de kit, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, preparate
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cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii și a dinților, preparate cosmetice pentru
baie (nu de uz medical), măști pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, spray-
uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), geluri pentru folosire
după expunerea la soare (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele solare,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, benzi de albire pentru dinți impregnate
cu preparate de albire a dinților (cosmetice),
măști de frumusețe, plasturi cosmetici care
conțin preparate cu ecran solar și protecție
solară destinate utilizării pe piele, balsamuri sub
formă de spray pentru pielea capului, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele,
ser calmant pentru piele (produs cosmetic),
fond de ten iluminator pentru piele, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, produse
cu efect tonifiant pentru piele, loțiuni pentru
piele de uz cosmetic, preparate pentru albirea
articolelor din piele, loțiune pentru piele, machiaj
pentru piele, balsamuri pentru piele, creme
pentru piele, loțiuni nemedicinale pentru piele,
balsamuri pentru piele (nemedicinale), seruri
nemedicamentoase pentru piele, creme de
piele nemedicinale, cremă cosmetică pentru
piele, măști hidratante pentru piele, loțiuni
tonice pentru piele (nemedicinale), loțiuni
nemedicamentoase stimulatoare pentru piele,
preparate de curățare pentru piele, mască de
argilă pentru piele, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate, conuri
parfumate, bețișoare parfumate, preparate
parfumate, creme parfumate, apă parfumată,
șervețele parfumate, parfumuri solide, uleiuri
parfumate, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
potpuriuri parfumate, sapunuri parfumate,
iononă (parfumerie), mosc (parfumerie), ambră
(parfumerie), extracte de parfum, apă de parfum,
parfumuri pentru carton, aromatizanți pentru
parfumuri, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru automobile, geraniol pentru parfumare,
parfumuri pentru corp, mentă pentru parfumerie,
produse de parfumerie, vanilină sintetică
(parfumerie), spray parfumat pentru casă,
parfumuri de uz personal, pietre parfumate din

ceramică, produse pentru fumigație (parfumuri),
sprayuri parfumate pentru corp, conuri de
pin parfumate, substanțe aromatizante pentru
parfumuri, pudră de talc parfumată, parfumuri
de uz industrial, sfere parfumate (substanțe
aromatice), apă parfumată pentru lenjerie, săruri
de baie parfumate, uleiuri naturale pentru
parfumuri, creme pentru corp parfumate, lotiuni
parfumate pentru corp, compuși parfumați din
heliotropină, substanțe parfumate din geraniol,
extracte de flori (parfumerie), ulei de mentă
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, deodorante de corp (parfumerie),
produse de parfumerie sintetice, produse
de parfumare pentru cameră, baze pentru
parfumuri de flori, spray-uri parfumate pentru
lenjerie, uleiuri pentru parfumuri și esențe,
loțiuni parfumate (preparate de toaletă), pudră
parfumată (de uz cosmetic), sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, săculețe pentru
parfumarea lenjeriei, articole de parfumerie
și odorizante, deodorante de uz personal
(parfumerie), produse de parfumerie cu vanilie,
loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), uleiuri esențiale utilizate la
fabricarea produselor parfumate, articole de
parfumerie pe bază de cedru, rezerve
pentru dozatoare electrice de parfum de
cameră, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, produse pentru
îngrijirea dinților, preparate pentru îngrijirea
danturii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, preparate
pentru îngrijirea pielii, esențe pentru îngrijirea
pielii, deodorante pentru îngrijirea corpului,
loțiuni pentru îngrijirea părului, creme pentru
îngrijirea părului, spumă pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, ser pentru
îngrijirea părului, măști pentru îngrijirea părului,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii, uleiuri
distilate pentru îngrijirea frumuseții, preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, produse masticabile pentru îngrijirea
dinților, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, produse cu lapte pentru
îngrijirea pielii, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, lapte de curățare pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii,
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măști de mâini pentru îngrijirea pielii, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical.
21. Aplicatoare cosmetice, ustensile cosmetice,
perii cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare pentru cosmetice, suporturi pentru
cosmetice, rafturi pentru cosmetice, ștampile
cosmetice vândute goale, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, spatule cosmetice destinate utilizării
împreună cu preparate de epilare, aparat de
masaj pentru pielea capului, articole din piele
pentru curățare, arzătoare de parfum, flacoane
pentru parfum, pulverizatoare de parfum,
arzătoare parfumate (casnic), pulverizatoare
parfumate (goale), pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), vaporizatoare de parfum (goale),
arzătoare de ulei parfumat, difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât bețișoare
parfumate, suporturi pentru bețișoare parfumate,
aparat pentru parfumarea aerului, săculețe și
cutiuțe parfumate (recipiente), pulverizatoare
de parfum, comercializate fără conținut,
pulverizatoare pentru parfum (comercializate
fără conținut), arzătoare de parfumuri (altele
decât cele electrice), perii sonice oscilante
pentru îngrijirea pielii, suporturi ajustabile pentru
creme de îngrijire a pielii.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare.
44. 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 oferite de saloane de
frumusețe, consultanță în materie de frumusețe,
consultanță cu privire la frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, furnizare de informații
în materie de frumusețe, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe,
servicii prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, introducere de microcipuri
sub pielea animalelor de companie, în scopul
localizării și identificării, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea părului, servicii pentru îngrijirea pielii,
consultanță privind îngrijirea sănătății, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijirea medicală a
picioarelor, saloane de îngrijire a pielii, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
îngrijire temporară (furnizare de servicii de),
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
pielii, servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, îngrijirea grădinii sau a straturilor
de flori, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, servicii de consultanță
referitoare la îngrijirea sănătății, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță în materie de
îngrijire a frumuseții, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii
de îngrijire cosmetică a corpului furnizate
de stațiunile balneo-climaterice, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni.

───────
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(210) M 2022 04766
(151) 12/07/2022
(732) SC VALENTIN & ALINA IMPEX

SRL, STR. POSTAVARULUI NR 5,
JUD BRASOV, RASNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

EST. 2022 DOMENIUL
VALEA MERILOR

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 27.05.01; 27.05.11; 25.01.25

clase:
43. Servicii de baruri, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, preparare de mâncăruri, servicii ale
barurilor.

───────

(210) M 2022 04767
(151) 12/07/2022
(732) MAKEWAVES SRL, STR.

CARPATI NR.3, AP.1 JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400180, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LAKEVIEW beach,
burgers & bar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.07

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de
birou. publicitate online a logoului si a brandului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, realizarea de mancare si
cocktails si servirea acestora.

───────

(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04770
(151) 12/07/2022
(732) NEW REAL ESTATE CAPITAL

SRL, STR. BDUL DECEBAL,
NR. 1, BL. H2, SC. 1, ET. 6, AP.
24, CAMERA 01, 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)

SOLAR VILLAS by
Atlantis Romania

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.05; 26.03.04

clase:
37. Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară, construcție de centrale de energie
eoliană, construcții de instalații de energie
geotermală, instalare de sisteme cu energie
eoliană, instalare de aparate de compensare
a energiei reactive, reparații sau întreținere de
generatoare de energie electrică, reparare și
întreținere de instalații pentru energie eoliană,
reparare de aparate și instalații pentru generarea
de energie, reparare de instalații și mașini
pentru producția de energie, întreținere de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, service la aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, reparare și
întreținere de instalații pentru generarea de

energie, întreținere, service și reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, servicii de
construcții, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, .servicii de reparații în construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), servicii de amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de amenajare de
terenuri (construcții), servicii de construcții civile,
lucrări de reparații în construcții, informații în
materie de construcții, servicii de construcții
și demolări de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de clădiri,
supraveghere a lucrărilor de construcții, reparații
în construcții supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, lucrări de construcții de inginerie
civilă, servicii de construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, servicii de construcţii, servicii de
instalaţii şi reparaţii, construcţia şi demolarea de
clădiri rezidentiale ca de exemplu case si blocuri,
construcţia şi demolarea de clădiri nerezidentiale
ca de exemplu fabrici, ateliere, uzine, depozite,
spitale, scoli, cladiri de birouri, hoteluri,
magazine, centre comerciale, restaurante, clădiri
pentru aeroporturi, săli de sport, terenuri de
sport, garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi,
diguri portuare sau linii de transport, servicii
de întreţinere si reparare pentru conservarea
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
montarea instalațiilor pentru interiorul clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine (construcții), construcția standurilor
de expoziții și magazine, amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de construcție
de compartimente modulare de birou,
construcție de standuri pentru târguri comerciale
și expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații sanitare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, lucrări
de instalaţii termice, lucrari de instalaţie de
apă şi canal , instalarea echipamentelor, lucrări
privind acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor ,
impermeabilizare clădire, izolarea clădirilor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificație, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pe șantier, inchirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea
de macarale, servicii de restaurare a clădirilor,
modificarea și renovarea structurilor rezidențiale
existente, curăţarea de geamuri, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), curăţarea
clădirilor (interior), supravegherea construcţiei
de clădiri, consultanţă în construcţii, furnizarea
de informaţii privind construcţia, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, construcţie de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, servicii de construcții
de clădiri instituționale, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, construirea de clădiri multifamiliale,
restaurări specializate de clădiri, renovarea
interioară a clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, renovarea și repararea clădirilor,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățarea industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparații și
întreținere de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de vopsire și decorare (zugrăvire) de clădiri,
construire de părți de clădiri, servicii de cablare
pentru telecomunicații în clădiri, aplicarea de
tencuială pe clădiri, reparații și renovări de
clădiri, servicii de redecorare de clădiri, lucrări
de reparații la clădiri, servicii de renovare
pentru clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate

procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor (izolare), managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de standuri comerciale şi magazine,
închiriere de echipament de construcţii (maşini
de şantier), servicii făcute de antreprenori în
construcţii, servicii făcute de persoane sau
de organizaţii care se ocupă de restaurarea
de obiecte, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
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cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de
materiale de construcţii, instalare de structuri
temporare pentru târguri comerciale, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, alții decât cei din
agricultură, silvicultură, acvacultură, horticultură,
servicii de curățenie pentru case din
complexe rezidențiale, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, construire
de școli, construcție de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcţie de proprietăţi, construcții
de clădiri instituționale, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții și repara ții de clădiri, construcții
și demolări de clădiri, supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, inspecția clădirilor
(în timpul lucrărilor de construcție), construcţii
de standuri comerciale şi magazine, servicii
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor
(izolare), servicii de construcție de proprietăți,
servicii de construcție de verande, servicii de
construcție de șosele, servicii de construcție de
sere, servicii de construcție de uzine, servicii de
construcție de conducte, servicii de construcții
de cheiuri, servicii de construcție de magazine,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construcție
de case, servicii de construcţie de proprietăţi,
servicii de renovare de proprietăţi, servicii de
întreţinere de proprietăţi, servicii de reparații
clădiri, servicii de renovarea clădirilor, servicii
de dezinfectarea clădirilor, servicii de servicii
de construcție de fundații pentru clădiri, servicii
de decorare (zugrăvire) de clădiri, servicii de
vopsire de clădiri, servicii de demontare de
clădiri, servicii de consolidare de clădiri, servicii
de curățare de clădiri, servicii de reparații de
clădiri, servicii de renovare de clădiri, servicii
de curățarea clădirilor rezidențiale, servicii de
dezmembrare de clădiri industriale, servicii de
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii de
construirea de clădiri multifamiliale, servicii de
restaurări specializate de clădiri, servicii de
renovarea interioară a clădirilor, servicii de
renovarea și restaurarea clădirilor, servicii de
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
servicii de curățarea industrială a clădirilor,
servicii de izolare termică a clădirilor, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, servicii de construire de

părți de clădiri, servicii de curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii de
curățare interioară și exterioară de clădiri, servicii
de construirea de clădiri destinate procesului
educativ, servicii de montare de clădiri și structuri
prefabricate, servicii de aplicare de acoperiri de
protecție pentru clădiri, servicii de construcție de
clădiri pe bază de comandă, servicii de aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, servicii
de construirea de clădiri industriale și pentru
producție, servicii de construcție de clădiri și de
alte structuri, servicii de reparare și întreținere
de clădiri cu birouri, servicii de întreținere
și reparații de conținutal clădirii, servicii de
inspecție a clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), servicii de întreținere de proprietăți,
servicii de construcție de proprietăți industriale,
servicii de construcție de proprietăți rezidențiale,
servicii de construcție de proprietăți comerciale,
servicii de construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, servicii de construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, construire de
locuințe private, construirea de locuințe publice,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, întreținere și reparare de instalații
termice solare, construcție de instalații solare
utilitare.
39. Depozitarea energiei electrice, furnizare
energiei electrice, stocarea energiei electrice,
distribuire de energie reciclabila, depozitare de
energie și combustibili, distribuție de energie
electrică, distribuția și transmiterea energiei
electrice, furnizare și distribuție de energie
electrică, servicii consultative și informative
privind distribuirea de energie, distribuire de
energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor,
servicii publice de distribuție a energiei electrică,
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi
de excursii (transport), organizare şi rezervare
de excursii şi de tururi de oraş (transport),
furnizare de informaţii pentru turişti despre
excursii şi tururi de oraş, organizare de excursii,
excursii de o zi şi tururi de oraş, planificare şi
organizare de tururi de oraş şi de excursii de
o zi, servicii de vizitare a obiectivelor turistice,
ghid turistic şi excursii, transport, ambalarea şi
depozitarea bunurilor, organizarea de călătorii,
rezervarea locurilor de călătorie, transportul cu
autobuzul, închirierea de maşini, transportul
cu maşina, parcarea de maşini, servicii de
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folosire în comun a maşinii, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, depozitare de bagaje,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, aranjarea formalităților pentru
vize și documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, colectarea
de bunuri reciclabile (transport), servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/
livrarea de ziare, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, distribuirea de energie, furnizarea de
direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
însoţirea turiştilor, livrarea de flori, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, furnizarea
de informaţii despre depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
rezervări de călătorie, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, împachetarea bunurilor, servicii
de turism, servicii de ghizi de turism, rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de agenții de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de ransportator (expeditor) de mărfuri.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii

de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru locuințe.

───────

(210) M 2022 04771
(151) 12/07/2022
(732) MAKEWAVES SRL, STR. CARPATI

NR. 3, AP. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400180, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MAKEWAVES

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 01.11.12; 01.01.01; 01.15.11;
01.15.24; 02.01.23; 21.03.25; 27.05.03;
29.01.15

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 04772
(151) 12/07/2022
(732) PINK POSTMASTER SRL, SOS.

PIPERA-TUNARI NR. 2/II BIS,
CLĂDIREA, NORTH CENTER/
PIPERA II, ET. 5, CAMERA 05,
JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

IZZYGO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.11.03

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

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 04773
(151) 12/07/2022
(732) AIKO EMANUELA VLAIC, SAT.

SANPETRU, NR.126, JUD.
HUNEDOARA, SANPETRU,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

A.Soul

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.04

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

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
mov
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(210) M 2022 04779
(151) 13/07/2022
(732) KOREKT - BIZ SRL, STR. STR.

TEPES VODA, NR. 2, JUD. IAȘI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

licori TOATE BUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11; 26.01.03

clase:
32. 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 nealcoolice cu aromă
de bere, 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
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
apă plată, băuturi nealcoolice din malț, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, apă tonică, 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, 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 carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, 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, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.
33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vin spumant,
vinuri îmbogățite, vinuri spumante, vinuri dulci,
vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin de struguri, vin
de căpșuni, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de mure, vin de fructe, vinuri de desert, vinuri
cu alcool, vinuri de masă, vinuri roșii spumante,
vinuri albe spumante, vinuri spumante naturale,
vin spumant de struguri, vin spumant de
fructe, vinuri cu indicație geografică protejată,
băuturi pe bază de vin, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), băuturi care conțin vin (șprițuri),
piquette (băutură pe bază de vin), băuturi
aperitive pe bază de vin, cocteiluri preparate
pe bază de vin, vinuri cu denumire de origine
protejată, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe, băuturi distilate, băuturi spirtoase, băuturi
aperitiv, băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
spirtoase tonice aromatizate, băuturi alcoolice
din fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice de tip
bitter, băuturi spirtoase japoneze regenerate
(naoshi), băuturi pe bază de rom, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepția berii, băuturi alcoolice
pe bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază
de ceai, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi alcoolice preamestecate, altele
decât cele bazate pe bere

(591) Culori revendicate: portocaliu, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de informare comercială cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), 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 băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, 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,
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 expuneri comerciale
de mărfuri, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea

cu amănuntul, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, servicii
de comenzi online omputerizate, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui
site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
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 vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
bere pe bază de abonament, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servire
de băuturi alcoolice, servire de alimente și
băuturi, asigurarea de hrană și băuturi, servirea
de băuturi în microberării, servirea de băuturi
în berării, servicii pentru furnizarea de băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, închirieri
de distribuitoare automate de băuturi, 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, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
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, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi), servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), 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,
restaurante (servirea mesei), servire de mâncare
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pentru persoanele fără adăpost sau pentru
persoanele defavorizate, 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,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, furnizare de alimente
şi băuturi in bistrouri, furnizare de alimente şi
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de servire de băuturi
alcoolice, servicii de terasă berărie

───────

(210) M 2022 04781
(151) 20/07/2022
(732) GEANA CONSTANTA-CRISTINA,

STR. ALEXANDRU ODOBESCU,
NR. 68, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

BEAUTIFUL MIND

(531) Clasificare Viena:
02.07.01; 01.07.03; 01.01.04; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 04782
(151) 13/07/2022
(732) RAZVAN MACICI, MANIE THERON

CLOSE NR.4, ONRUSRIVIER,
HERMANUS, WESTERN CAPE,
AFRICA DE SUD

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

Rural by Macici

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

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

(210) M 2022 04783
(151) 13/07/2022
(732) NOROFERT S.A., STR. LT. AV.

SERBAN PETRESCU, NR. 20,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Green Start
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, organizarea și
administrarea afacerilor, asistenta in organizarea
si administrarea afacerilor, servicii de valorificare
a recoltelor, lucrari de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, asistenta
financiara, furnizare de credite pentru finantare
input-uri necesare culturilor agricole.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de instruire si
transfer de know-how in segmentul agriculturii
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ecologice, organizare de colocvii, congrese si
simpozioane.
42. 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, consultanta stiintifica si tehnologica,
servicii de cercetare dezvoltare in agricultura,
servicii de asistenta si suport tehnic, servicii
de cercetare si analize biologice de laborator
in domeniul agriculturii, servicii de certificare
ecologica in agricultură.

───────

(210) M 2022 04787
(151) 13/07/2022
(732) AZTECA OCULT MEDIA SRL,

BLD. PIPERA, NR. 168A, BL.
1(A), ET. 8, AP. 84, JUD ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AZTEGRAMU
(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.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
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, traducere

și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2022 04788
(151) 13/07/2022
(732) INGINERIE CREATIVA BIROU

DE PROIECTARE SRL, STR.
MIHAI EMINESCU, NR. 2, BLOC
D1, SCARA A, AP. 14, JUDEȚ
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INGINERIE CREATIVA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.11.03; 26.04.06;
26.03.02

clase:
35. Promovarea afacerii (publicitate).
42. Proiectare tehnică, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, proiectare de case,
proiectare de clădiri, construcții civile, proiectare
de sisteme de construcții, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru construcții, realizare
de studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, planificare pentru construcții
de proprietăți, dezvoltare de proiecte de
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, elaborare de planuri
(construcții), efectuarea de planuri pentru
construcții, consultanță în domeniul desenului

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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tehnic în construcții, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, elaborare de planuri
în domeniul construcțiilor, arhitectură, design
arhitectural, consultanță în arhitectură, servicii
de arhitectură, servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale, consultanță
profesională privind arhitectura, întocmirea de
planuri arhitecturale, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de rapoarte privind
arhitectura, realizarea de planuri arhitecturale.

───────

(210) M 2022 04793
(151) 13/07/2022
(732) ALEXANDRU PENCEA, STR.

LAMOTESTI, NR. 6A, BL. III/21B,
SC. 2, AP. 36, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PALY
(531) Clasificare Viena:

29.01.13; 02.07.01; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17

clase:
7. Bormașini cu suport, bormașini robotizate
electrice de mână, polizoare (mașini), polizoare
unghiulare, polizoare rotative, polizoare de
banc (mașini), roți abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri cu lamele pentru polizoare
electrice, polizoare ca unelte de mână acționate
electric, perii disc cu sârmă pentru polizoare
electrice, fierăstrău mecanic (mașini), mașini
robotice cu fierăstrău, lame de fierăstrău pentru
mașini, lame de fierăstrău (părți de mașini),

mașini de tăiat carnea (aparate acționate
electric) de uz gospodăresc, aparate robotice
de tăiat cu arc electric, burghie pentru
bormașină, unelte electrice, roboți industriali,
separatoare robotice, compresoare robotice,
motocositoare robotizate, roboți de cusut, roboți
de bucătărie, roboți pentru curățenie, roboți
pentru sudură, roboți de transport, roboți de
uz industrial, roboți pentru manevrarea barelor,
roboți folosiți în industrie, roboți pentru mașini-
unelte, roboți electrici de bucătărie, mecanisme
robotice pentru ridicare, mecanisme robotice
pentru transport, mecanisme robotice pentru
transportare, mașini robotice de ambalat, mașini
robotizate pentru vopsit, aparate de sudură
robotizate, mașini robotizate pentru etichetare,
mașini robotizate de branșare, mașini robotizate
de finisare, mașini robotizate de curățare,
roboți industriali pentru prelucrarea lemnului,
roboți industriali pentru prelucrarea metalelor,
roboți industriali pentru prelucrarea sticlei,
roboți industriali pentru prelucrarea metalului,
mașini de întindere, roboți industriali, roboți
industriali autonomi de interior, roboți industriali
folosiți în fabricație, mecanisme robotice
pentru prelucrarea sticlei, mecanisme robotice
pentru prelucrarea metalului, mecanisme
robotice pentru prelucrarea lemnului, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, fierăstraie de traforaj
(mașini), pânze de fierăstraie pentru metale
(piese pentru mașini), foarfece electrice, mașini
și aparate electrice de polizat, mașini de
polizat (pentru prelucrarea metalelor), mașini de
curățare industriale (mașini de polizat), mașini
de polizat orz, mașini de polizat orez, mașini-
unelte pentru polizat, mașini de polizat pentru
refacerea tăișului uneltelor, unelte de polizat
pentru mașini de ascuțit, discuri pentru polizare
destinate utilizării împreună cu unelte electrice.
9. Ochelari, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, ochelari cu vedere nocturnă, săculeți
pentru ochelari, ochelari de soare, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, lentile
de schimb pentru ochelari, brațe pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
rame din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, pernuțe de nas pentru ochelari,
cârlige de ureche antialunecare pentru ochelari,
suporturi de nas pentru ochelari de soare,
ochelari de soare pe bază de prescripție, pernițe
din silicon pentru nas, pentru ochelari, rame
pentru ochelari din metal și material sintetice,
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație de
metal și plastic, rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinație de metal și materiale
plastice, boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe
pentru automobile, boxe de calculator, boxe fara

(591) Culori revendicate: albastru, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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fir, cabluri pentru boxe, suporturi pentru boxe,
boxe de monitor, boxe pentru conferințe video,
boxe pentru aparate de redare cu disc, telefoane,
telefoane celulare, telefoane mobile, telefoane
portabile, telefoane digitale, telefoane fixe,
telefoane voip, telefoane inteligente, telefoane
publice, telefoane fără fir, telefoane cu internet,
adaptoare pentru telefoane, baterii pentru
telefoane, telefoane mobile braille, telefoane
inteligente pliabile, telefoane de conferință, huse
pentru telefoane, telefoane celulare digitale,
telefoane prin satelit, telefoane de mașină, căști
pentru telefoane, conectoare pentru telefoane,
căști, căști stereo, căști antifonice, căști audio,
căști pentru skateboard, casti fara fir, căști
fără fir, căști de box, casti pentru schi, căști
pentru muzică, căști pentru baseball, căști
in-ear, cutii pentru căști, căști pentru șoferi,
bureți pentru căști, console pentru căști, căști
pentru motocicliști, căști pentru echitație, căști
de ciclism, amplificatoare pentru căști, căști
de protecție, tablete, tablete grafice, tablete
digitale, software pentru tablete, tastaturi pentru
tablete, huse pentru tablete, tablete grafice
digitale, aplicații educative pentru tablete, stații
de andocare pentru tablete, huse din piele
pentru tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, căști pentru sport, căști pentru
sudură, căști pentru realitate virtuală, memorii
volatile, memorii nevolatile, memorii electronice,
memorii optice, memorii usb, memorii
semiconductoare, memorii tampon, memorii cu
semiconductoare, memorii usb (neînregistrate),
memorii de circuite integrate, memorii externe
pentru telefoane celulare, memorii pentru
echipamente de procesare de date, video
recordere, recordere video cu semiconductoare,
recordere programabile pentru televiziunea
digitală, playere și recordere video combinate,
recordere cu bandă pentru casete radio, benzi
pentru curățarea capetelor pentru recordere
de casete, lanterne de semnalizare, lămpi de
semnalizare, fluiere de semnalizare, clopote de
semnalizare, aparate de semnalizare, oglinzi
de semnalizare, claxoane pentru semnalizare,
geamanduri de semnalizare, dispozitive electrice
de semnalizare, panouri de semnalizare
(luminoase), monitoare pentru semnalizare
digitală, semafoare (dispozitive de semnalizare),
aparate de semnalizare navală, torțe de
semnalizare pentru salvare, geamanduri de
marcare și semnalizare, aparate și instrumente
de semnalizare, facle de semnalizare pentru
autostradă, triunghiuri de semnalizare pentru
avarie, panouri pentru semnalizare luminoasă
sau mecanică, panouri de semnalizare cu afișaj

digital, dispozitive de semnalizare pentru mânat
vitele, rachete de semnalizare în caz de urgență,
lanternă de semnalizare cu laser pentru salvare,
torțe de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, balast
pentru becuri fluorescente, balast pentru becuri
cu halogen, becuri de avertizare în trafic, becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
becuri pentru semnalizatoare (pentru aparatele
de telecomunicații), senzori de mișcare pentru
becuri de siguranță, ecrane de afișaj cu leduri
(led), panouri de afişaj cu leduri (led), dispozitive
de comandă electronică (ecg) pentru lămpi și
corpuri de iluminat cu leduri, pixuri magnetice,
simulatoare pentru exerciții de resuscitare,
simulatoare medicale (dispozitive de instruire),
simulatoare, simulatoare de mișcare pentru
realitatea virtuală (vr), îmbrăcăminte anti-glonț,
îmbrăcăminte ignifugă, îmbrăcăminte specială
pentru laborator, lentile, lentile oftalmologice,
lentile optice, lentile interschimbabile, lentile
antireflex, lentile fotografice, lentile brute, lentile
corectoare (optică), lentile pentru film, lentile
pentru mărit, lentile optice brute, lentile pentru
proiectoare, cutii pentru lentile, lentile de
contact, lentile pentru ochelari, lentile pentru
ochelari, lentile pentru ochelarii, ochelari cu
lentile polarizate, lentile oftalmice de sticlă,
lentile optice pentru cătări, lentile de contact
cosmetice, lentile pentru selfie-uri, lentile de
contact colorate, lentile din material plastic,
lentile pentru proiectarea diapozitivelor, ochelari
(optică), ochelari inteligenți, cordoane pentru
ochelari, ochelari 3d, ochelari de mărire, ochelari
de sudură, ochelari pentru motocicliști, piese
pentru ochelari, brațe pentru ochelari, ochelari
pentru mărit, rame de ochelari, ochelari pentru
scafandri, tocuri de ochelari, ochelari de vedere,
ochelari de schi, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, ochelari pentru cicliști,
ochelari antireflex, ochelari corectori, ochelari
antiorbire, ochelari fantezie, ochelari antipraf,
discuri magnetice optice, carduri imprimate
(magnetice), busole giroscopice magnetice,
carduri magnetice codate, magneți de ridicare,
magneți de ștergere, fire magnetice, insigne
magnetice, benzi magnetice, bobine magnetice,
nuclee magnetice, filtre magnetice, busole
magnetice, discuri magnetice, senzori magnetici,
detectoare magnetice, filamente magnetice,
înregistrări magnetice, comutatoare magnetice,
codificatoare magnetice, magneți permanenți,
magneți decorativi, magneți, magneti, ceasuri
inteligente, aparate radio cu ceasuri încorporate,
ceasuri pentru unități centrale de procesare
(cpu), ceasuri computerizate cu funcție de
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recunoaștere a amprentei, instrumente pentru
măsurarea timpului (exceptând ceasuri și
ceasornice), ceasuri de mână care comunică
date la alte dispozitive electronice, dispozitive
de comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, tocuri de ochelari de vedere, tocuri
pentru ochelari fără brațe, tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, tocuri pentru ochelari de
vedere și de soare, baterii, baterii uscate, baterii
externe, baterii galvanice, baterii reîncărcabile,
baterii solare, baterii anodice, carcase de baterii,
baterii pentru vaporizatoare, baterii electrice
reîncărcabile, baterii cu litiu, preîncălzitori pentru
baterii, baterii pentru proiectoare, borne de
baterii, baterii pentru vehicule, ansambluri de
baterii, adaptoare de baterii, testere pentru
baterii, demaroare de baterii, cabluri pentru
baterii, baterii pentru automobile, separatoare
pentru baterii, surse de alimentare (baterii),
blocuri de alimentare (baterii), aparate de
fotografiat, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de ochire (telescopice), fire telefonice
magnetice, etichete autocolante (magnetice),
discuri magnetice goale, discuri magnetice
neînregistrate, discuri dure magnetice, cartele
magnetice de identificare, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri de înregistrare,
suporturi magnetice pentru înregistrare de
date (goale), etichete care conțin informații
înregistrate sau codificate magnetic, carduri
magnetice ca medii de stocare de date,
carduri de control al accesului (codificate sau
magnetice), dispozitive de stocare a datelor pe
casete magnetice, aparate pentru verificarea
datelor de pe cardurile codificate magnetic,
suporturi de date magnetice care conțin
programe informatice înregistrate, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, generatoare de câmp magnetic, altele
decât cele pentru uz medical, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, carduri magnetice sau
electronice de identificare utilizate la plata
serviciilor, carduri de debit pentru retragerea
de numerar (imprimate, cu bandă magnetică),
aparate de imagistică prin rezonanță magnetică
(rmn), nu de uz medical, magneți decorativi
sub formă de animale, magneți decorativi
sub formă de numere, magneți decorativi sub
formă de litere, lentile de soare cu clips
magnetic, dispozitive de înregistrare pe suport
magnetic, brățări de identificare magnetice și
codificate, suporturi de informație (codificate
sau magnetice), cărți de credit cu bandă
magnetică, dispozitive de curățare de capete
magnetice (aparate), suporturi de înregistrări
muzicale pe bandă magnetică, chei sub formă de

carduri magnetice codificate, tipuri de caractere
înregistrate pe suporturi magnetice, carduri
codate magnetic pentru transportul de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
detectoare magnetice de profile din perete,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dispozitivie cititoare de carduri magnetice
codificate, aparate de demagnetizare pentru
benzi magnetice, monitoare pentru detectoare
magnetice de metale, lamele magnetice pentru
utilizare în laborator, benzi magnetice de
calculator fără conținut, agenți de curățare pentru
benzi magnetice, carcase de protecție pentru
discuri magnetice, carduri de plată cu codificare
magnetică, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, separatoare magnetice pentru uz
științific, unități de hard disk magnetice, carduri
de plată codificate magnetic, magneți de
pus pe frigider, unități de discuri magnetice,
cartonașe de colecție magnetice, carduri cu
bandă magnetică, unități de benzi magnetice,
carduri bancare tipărite (magnetice), suporturi
de înregistrare (magnetice), cartele de pontaj
(magnetice), detectoare magnetice de obiecte,
cartele telefonice preplătite, codate magnetic,
carduri codificate magnetic pentru cadouri,
carduri de debit codificate magnetic, carduri
de credit codificate magnetic, date înregistrate
pe suport magnetic, carduri bancare cu
codificare magnetică, busole magnetice (pentru
măsurători topografice), cititoare de carduri
magnetice codate, benzi adezive de securitate
(magnetice), carduri bancare (codificate sau
magnetice), benzi magnetice neînregistrate
pentru magnetofoane, benzi magnetice pentru
înregistrări audio, dispozitive de magnetizare,
magneți decorativi pentru frigider, magneți de uz
industrial, aparate cu magneți superconductori,
senzori de flux magnetic, suporturi pentru
programe (magnetice), benzi magnetice pentru
înregistrare, benzi magnetice de identificare,
etichete magnetice de identificare, busole
magnetice pentru supraveghere, agitatoare
magnetice de laborator, suporturi magnetice de
înregistrare, cărți de credit magnetice, carduri de
credit magnetice, suporturi magnetice de date,
suporturi de date magnetice, carduri de numerar
(magnetice), carduri magnetice de plată, cititoare
de benzi magnetice, senzori de rezistență
magnetică, baterii cu celule uscate, baterii
cu nichel-cadmiu, celule și baterii electrice,
baterii reîncărcabile acționate solar, baterii
pentru țigări electronice, baterii pentru aparate
auditive, grupuri de baterii auxiliare, redresoare
pentru baterii solare, baterii pentru telefoane
mobile, baterii pentru vehicule electrice, baterii
electrice pentru vehiculele electrice, grile de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

153

baterii de acumulatoare, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, baterii de ioni de litiu, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii pentru
lanterne de buzunar, testere pentru baterii
și acumulatoare, baterii solare de uz casnic,
baterii solare de uz industrial, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule, baterii
pentru articole electronice pentru fumători,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), încărcătoare pentru baterii cu
compensator de temperatură, aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii), baterii
destinate utilizării la dispozitive mobile de
telecomunicații, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, roboți telefonici, aplicații
software pentru roboți, descărcabile.
35. Servicii de comerţ online cu ridicata şi cu
amănuntul.

───────

(210) M 2022 04794
(151) 13/07/2022
(732) SC SOHO MOBILE SRL, STR.

DOMNEASCA NR. 13, BL. L, AP.
119, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

SOHO MOBILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.04

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

9. 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, audiovizuale, materiale înregistrate,
chei electronice pentru automobile, computere
de bord pentru automobile, difuzoare 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,
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huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru: binocluri,
huse 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), 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, instalații telefonice pentru
automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în 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, echipamente fotografice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
genți special adaptate pentru aparate și
echipamente fotografice, genți 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, echipamente de protecție și siguranță,
panouri solare, blocuri de alimentare cu energie
electrică, bănci de încărcare: prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, echipamente
de V 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.

───────

(210) M 2022 04799
(151) 13/07/2022
(732) RAREȘ PORUȚIU, STR.

COMETEI, NR. 8/A, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RADENT LASER SINTERING
TEHNICA DENTARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.07; 24.15.01

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

(591) Culori revendicate: maro
(HEX#645E4D), verde (HEX#AEC911)
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1. Monomeri folosiți la fabricarea de produse
dentare.

10. Freze dentare, articulatoare dentare, punți
dentare, coroane dentare, gutiere dentare,
proteze dentare, implanturi dentare, pivoți
dentari, proteze dentare parțiale, freze de
uz dentar, aparate dentare pentru frezare,
coroane dentare de acoperire, vârfuri pentru
freze dentare, clești de uz tehnico-dentar,
dispozitive pentru confecționarea modelelor
dentare, implanturi dentare din materiale
artificiale, onlay-uri (restaurări dentare indirecte),
punți 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, instrumente destinate
utilizării în protetica dentară, aparate pentru
utilizare de către tehnicieni dentari, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate cu jet de pulbere de uz
dentar, proteze dentare sub formă de inlay-uri
(obturație).
11. Cuptoare dentare, cuptoare folosite de
tehnicienii dentari, cuptoare electric pentru
preîncălzire, folosite în domeniul dentar,
cuptoare electrice de întărire, folosite în
domeniul dentar.
21. Dispozitive de curățare cu ultrasunete a
protezelor dentare.

40. Servicii de tehnician dentar, fabricare la
comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze dentare și danturi.

───────

(210) M 2022 04800
(151) 13/07/2022
(732) SORIN LAMBRINO, SAT VÂRLEZI,

JUDET GALATI, COMUNA
VÂRLEZI, GALAȚI, ROMANIA
CIPRIAN DUMITRU CARAGHIN,
STR.TECUCI, NR.204, BLOC O8,
SC.4, AP.80, JUDET GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII,
NR.152, SC.III, AP.96, JUDET CLUJ,
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Unique Ballroom
Dance and Events

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.07.02; 02.07.23; 29.01.02; 29.01.08

clase:
41. Organizare evenimente de divertisment,
divertisment, activitati sportive și culturale,
organizare de evenimente recreative, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare

3. Preparate pentru curățarea protezelor
dentare, preparate pentru lustruire a protezelor
dentare.
5. Ceramică dentară, rășini dentare, ceară
dentară, ghips dentar dur, materiale compozite
dentare, ceară dentară pentru prepararea
mulajelor dentare, ceară pentru mulaje dentare,
materiale pentru coroane dentare, material
pentru proteze dentare, materiale pentru
amprente dentare, materiale pentru amprente
dentare materiale pentru punți dentare,
compozite pentru restaurare dentară, preparate
și articole dentare, materiale dentare din
porțelan, materiale dentare de bază, adezivi
pentru proteze dentare, cimenturi pentru proteze
dentare, porțelan pentru proteze dentare,
materiale de căptușire de uz dentar (pentru
protejarea pulpei dentare), materiale ceramice
pentru protezele dentare, aliaje ceramice
pentru coroane dentare, aliaje metalice pentru
reconstrucții dentare, adezivi de uz dentar
și stomatologic, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, materiale ceramice
folosite la reconstrucția protezelor dentare,
rășină acrilică pentru lacuri dentare, punți și
coroane temporare

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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organizare de ceremonii de decernare de
premii pentru recunoașterea meritelor, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, disc jockeys
pentru petreceri și evenimente speciale,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, producție de evenimente de divertisment
în direct, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii de catering specializate în
tăierea jambonului pentru petreceri de căsătorie
și evenimente private, servicii de catering
specializate în tăierea jambonului la târguri,
degustări și evenimente publice, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
oferite de restaurante, servirea meselor în cadrul
evenimentelor, servicii de alimentație publică,
servicii de cazare temporară, servicii hoteliere,
organizarea de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru firme, serviciu de catering pentru instituții,
servicii de catering pentru școli, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu asistență
medicală, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-

de vinuri, în scopuri recreative, filmare,
producție de filme pe benzi video, închiriere
de decoruri pentru spectacole, furnizare de
informații în materie de divertisment, exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
publicațiilor electronice on-line nedescărcabile,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, fotografie, reportaje fotografice,
închirierea de aparate audio, închirierea de
aparatura de iluminat pentru decoruri de teatru
sau studiouri de televiziune, închirierea de
camere video, informații în materie de recreere,
microeditare, microfilmare, montajul benzilor
video, servicii de orchestră, organizarea de
baluri, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), servicii de studio-uri de
înregistrare, servicii pentru organizare de timp
liber, producția de spectacole (divertisment),
servicii care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de disc jockey, servicii oferite de disc jockeys
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de discotecă, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
producție de evenimente de divertisment în
direct, organizare de evenimente muzicale,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe
internet, producție audio, video și multimedia
și fotografie, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, organizarea de spectacole de
focuri de artificii (divertisment), organizare de
evenimente recreative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare de divertisment
pentru nunti, servicii de maestru de ceremonii,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la videouri,
găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme,
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food, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de cazare pentru evenimente, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
bufet, servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
preparare de mâncăruri, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi).

───────

(210) M 2022 04802
(151) 14/07/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR.IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDET
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Retina PAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.09.04;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

───────

(210) M 2022 04803
(151) 14/07/2022
(732) ASOCIAȚIA KULTERRA PENTRU

PROMOVAREA ARTELOR, STR.
ȘTIRBEI VODĂ NR. 104-106,
CORP A, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOBU International Art
Market of Bucharest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.05; 26.11.07

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.

───────
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru,

Bleumarin
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(210) M 2022 04804
(151) 14/07/2022
(732) S.C. REDIS CO S.R.L., STRADA

RASCOALA 1907, NR. 14, BL.
17, SC. A, AP. 27, SECTOR 2,
BUCURESTI, 070000, ROMANIA

(540)

PROBIBARS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.

───────

(210) M 2022 04805
(151) 14/07/2022
(732) MARIBO PRODCARN SRL,

STR. LT.SCARLAT MAREŞ NR.
34, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SAVE HORECA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2022 04808
(151) 14/07/2022
(732) INFOFARM S & I SRL, STR.

DECEBAL, NR. 42, MUN. SEBES,
JUDET ALBA, ZALAU, ALBA,
ROMANIA

(540)

infopharm BUROV FORTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 03.01.01;
03.01.20; 24.13.17

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

5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

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

(740) KEYPI - AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
STR.ELOCINTEI, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA
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(210) M 2022 04809
(151) 14/07/2022
(732) CULIPEI LAURA CATALINA,

BLD.GEORGE ENESCU, NR.48,
BL.T96, SC.E, AP.4, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

MB Mov de Bucovina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.05.20; 26.01.01; 29.01.05; 29.01.06

clase:
3. Cosmetice și preparate cosmetice, creme
cosmetice, loțiuni cosmetice, uleiuri de uz
cosmetic, șampoane, gel de baie și de duș, măști
pentru față, balsamuri de păr, balsamuri de buze,
balsamuri pentru unghii, apă de lavandă, ulei
de lavandă pentru uz cosmetic, extracte de flori
(parfumerie), baze pentru parfumuri de flori.
31. Plante naturale, flori naturale, plante și flori
naturale, flori conservate, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, bulbi de flori,
aranjamente din flori naturale, arbuști.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse cosmetice și de

înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la flori, 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.

───────

(210) M 2022 04814
(151) 14/07/2022
(732) BARONY GEL SRL, STR.VALEA

SIGMIRULUI, NR.68, JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420046, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

CV Viola & Carmelo
(531) Clasificare Viena:

29.01.15; 27.05.01; 27.05.23; 27.05.24;
24.09.05

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

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

(591) Culori revendicate: vișiniu, auriu, alb,
negru, verde

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

160

(210) M 2022 04815
(151) 14/07/2022
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE

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)

BOOKVERTISING

(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. Benzi desenate, cărți, colecție de cărți,
reviste (tipărituri), almanah, materiale de
instruire sau învățământ, pliante (tipărituri),
broșuri, hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Servicii oferite de un magazin online
privind vânzarea cărților, inclusiv în format
audiobook, ebook și în format electronic, servicii
de editare, servicii de redactare, servicii de
vânzare, publicitate, marketing si promovare,
managementul, organizarea, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare în legătură cu cărți, inclusiv în
format audiobook, ebook și în format electronic,
publicitate, marketing si promovare în legătură

cu cărți, inclusiv în format audiobook, ebook
și în format electronic, vânzare prin intermediul
site-urilor web, organizarea de târguri, cu scop
comercial.
38. Transmitere de audiobook-uri pentru audiție,
servicii de comunicare între părți, servicii de
comunicare social media pe internet, servicii
de comunicare pe internet a cărților, inclusiv 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, inclusiv 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, instruire, servicii de divertisment,
servicii de amuzament, recreerea persoanelor,
activități sportive și culturale, traducere.
42. Creare și menținere de site-uri web,
dezvoltare de site-uri web, creare și menținere
de site-uri web privind festivaluri literare,
vânzarea cărților, inclusiv în format 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, inclusiv 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.

───────
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(210) M 2022 04817
(151) 14/07/2022
(732) LUMINITA ANDREEA MIHAI,

STR C-TIN BOBESCU NR.23,
ET.1, AP.3, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144 BL.ST2,SC.B,AP.46,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NOBLESS UNIQUE

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 26.04.02

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

35. Publicitate pe taxi.
39. Transport, organizarea de călătorii, servicii
de taxi, furnizare de servicii de rezervare de
taxiuri prin aplicații mobile.
43. Servicii de alimentatie publica.

───────

(210) M 2022 04820
(151) 14/07/2022
(732) CONCELEX SRL, STR.

AEROPORTULUI, NR. 120-130,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013594,
ROMANIA

(540)

#practicapebune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.25; 29.01.11

(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
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2727 C)
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2022 04821
(151) 14/07/2022
(732) DINA VIRTOSU, 8 VIITORULUI,

NR.8,BL.H6,SC A, AP.16, BL.H6,SC
A, AP.16, JUD.SUCEAVA,
SUCEAVA, 720001, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

AIR POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08

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

12. Pompe de aer (accesorii pentru vehicule).

───────

(210) M 2022 04822
(151) 14/07/2022
(732) C&R CUT SRL, CALEA CLUJULUI

NR.311, JUDEȚ BIHOR, ORADEA,
410553, BIHOR, ROMANIA

(540)

ZOOR store

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

11. Robineți pentru lavoare, montați în perete,
lavoare individuale montate în perete, căzi de
baie, chiuvete de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate.
19. Gresie pentru construcții, parchet, parchet
stratificat.
42. Servicii de design interior și exterior.

───────17. Amortizoare de şocuri din cauciuc, dopuri
din cauciuc.
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(210) M 2022 04823
(151) 14/07/2022
(732) VIANDO EVENTS S.R.L., STR.

CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 44, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
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)

picapam

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
03.02.09

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

35. 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
comerţ, servicii de agenţii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor carti, reviste, cd-uri, jocuri,
jucarii, tablouri (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 carti,
reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, tablouri, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
carti, reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, tablouri,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la carti, reviste, cd-uri, jocuri,
jucarii, tablouri, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu carti, reviste, cd-
uri, jocuri, jucarii, tablouri, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la aparate carti, reviste, cd-
uri, jocuri, jucarii, tablouri, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la carti,
reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, tablouri, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de instalații de
joacă pentru copii, organizarea de activități
educative destinate copiilor, organizare de
seminarii educative, organizare de competiții
educative, organizare de evenimente educative,
servicii educative și de instruire, publicare
de materiale didactice educative, servicii
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, activități culturale, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizare de cursuri, organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizarea de concursuri
cu întrebări și răspunsuri, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, planificare şi
organizare de expoziţii, simpozioane, colocvii,
conferinţe, cursuri, concursuri, festivaluri
şi reuniuni în scopuri culturale sau de
educaţie, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
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

(591) Culori revendicate: galben, maro,
portocaliu, roz, verde, gri, alb, negru,
crem
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publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
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,
publicare de materiale educative, difuzare de
materiale educative, publicarea de materiale
multimedia online, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
activitați sportive și culturale, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de expoziții educaționale, organizare de expoziții
pentru divertisment, organizare de expoziții în
scopuri educative, coordonare de expoziții în
scopuri recreative.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, 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), închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
catering, servicii de catering, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere.

───────

(210) M 2022 04826
(151) 14/07/2022
(732) CORA PRINT SRL, STR. GĂRII,

NR. 4B, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
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)

Cora Print printing
all around you

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.19; 03.07.16

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

9. Calculatoare si periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, minicalculatoare,
software pentru aplicații web și servere,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de date,
imprimante, monitoare, proiectoare, tastaturi,
imprimante xerox, faxuri, echipamente de
comunicare, scanere, cititoare de coduri
de bare, cititoare de carduri inteligente,
adaptoare, cabluri, incarcatoare, memorii usb,
unități hard disk portabile pentru calculatoare,
videoproiectoare, aparate si ecrane de proiectie,
unități de disc pentru computere (informatică),
unități de cd-rom, dvd-uri, mouse-uri, joystick-uri
pentru calculator, terminale de calculatoare, căști
pentru realitate virtuală, software pentru realitate
virtuală și augmentată.
16.  Articole de papetărie, hârtie şi carton,
bibliorafturi, tipărituri, articole de legătorie,
materiale didactice şi educative, ambalaje din
hârtie sau carton, reviste (publicații periodice),

(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu,
galben, verde, albastru, mov
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cărți, caiete si broșuri, partituri tipărite si
si manuscrise muzicale, harti, atlase, afise,
cataloage publicitare, prospecte si alte tiparituri
publicitare, timbre postale si fiscale, bilete
de banca, cecuri, carduri, albume, agende,
calendare, imprimate comerciale, produse de
papetarie personalizate, materiale imprimate,
fotogravuri, hârtie de tiparit si de scris, gata
de întrebuintare, hârtie de imprimat, șabloane
(papetărie), hârtie de carbon, hârtie adezivă,
plicuri si carti postale, agende, carnete, registre,
formulare pentru evidenta contabila, cutii din
carton si hartie, mape, truse de scris, seturi de
birou, seturi de instrumente de scris, etichete
din hârtie, carton ondulat, cutii si recipiente din
carton ondulat, cutii pliabile din carton si hartie,
saci si pungi din hârtie, bibliorafturi.
35. Servicii de comerţ (vanzarea cu amănuntul
si cu ridicata) si regruparea in avantajul tertilor
a produselor din clasele 9 si 16, precum si a
detergentilor, produselor de curatenie, săpunuri,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
dezinfectante, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere comod aceste produse din magazine,
din cataloage cu livrare prin corespondenţă
sau media electronică, şi anume de pe site-uri
web, închiriere de mașini și aparate de birou,
închiriere de echipament de birou în spații pentru
co-working, furnizarea de informatii si sfaturi
comerciale pentru consumatori in legatura cu
aceste produse, inclusiv servicii de asistenta si
consultanta, activitati de import export, servicii
oferite de lanturi de magazine, servicii de
informaţii comerciale, organizare, coordonare
si planificare targuri si expozitii cu caracter
publicitar si comercial.
37. Instalarea, mentenanţa şi repararea
calculatoarelor, copiatoarelor, imprimantelor,
scannerelor si perifericelor adaptate pentru a
fi folosite la calculatoare, uscarea articolelor
de îmbrăcăminte, netezirea cu abur a
îmbrăcămintei, reparare și întreținere de produse
textile, inclusiv a articolelor de îmbracaminte,
plisarea materialelor textile.
40. Tipografie, imprimare litografică, gravare,
tiparire flexografica, servicii de tipărire,
fabricarea articolelor de papetarie, fabricarea
hartiei, a cartonului ondulat, a ambalajelor
din hartie si carton, tiparirea revistelor si a
altor publicatii periodice, servicii de tipărire de
articole de papetărie, imprimare de fotogravuri,
servicii de finisare a tipăriturilor (legătorie),
servicii de finisare (pliere) a materialelor tipărite,
servicii de tipărire digitală la cerere de cărți și
alte documente, furnizare de informații despre
închirierea de mașini și aparate de tipărit,
fabricarea hârtiei de tiparit si de scris, gata de

întrebuintare, fabricarea hârtiei de imprimanta,
fabricarea hârtiei sablon si a hârtiei carbon,
fabricarea hârtiei adezive, fabricarea plicurilor
si a cartilor postale, fabricarea de agende,
carnete, registre, formulare pentru evidenta
contabila, fabricarea cutiilor, mapelor si truselor
de scris, tiparirea de etichete si placute metalice
prin litografiere, gravare, tiparire flexografica,
fabricarea de saci si pungi din hârtie, fabricarea
bibliorafturilor, asamblare de materiale la
comandă pentru terți, producție personalizată de
calculatoare pentru alte persoane, asamblare
la comandă de componente electronice pentru
calculatoare, fabricarea de calculatoare si de
minicalculatoare portabile, fabricarea unitatilor
de disc magnetic si a altor dispozitive
de stocare, fabricarea de unitati de discuri
optice (de exemplu cd-rw, cd-rom,dvd-rom,
dvd-rw), fabricarea de imprimante, monitoare,
tastaturi, mouse-uri, joystick-uri, fabricarea de
terminale de calculatoare, fabricarea de scanere,
inclusiv a celor pentru coduri de bare,
fabricarea de cititoare de cartele inteligente
(carduri smart), fabricarea de casti pentru
simularea realitatii virtuale, fabricarea de
proiectoare, fabricarea echipamentului de birou
multifunctional pentru printare, scanare, copiere,
fax, producție personalizată de cosmetice,
produse de curatenie, sapunuri si dezinfectante
pentru alte persoane, fabricare la comandă a
sapunurilor, detergentilor si a produselor de
intretinere, fabricare la comandă a parfumurilor
si a produselor cosmetice (de toaleta), finisarea
materialelor textile, imprimare pe materiale
textile, albirea si vopsirea fibrelor, firelor,
materialelor si articolelor textile, inclusiv a
articolelor de îmbracaminte, albirea jeans-
ilor, apretarea textilelor, impermeabilizarea,
cauciucarea sau impregnarea articolelor de
îmbracaminte, imprimarea pe materiale textile si
de îmbracaminte, gravarea sticlei.
42. Proiectare si dezvoltare de calculatoare,
dezvoltare si proiectare de echipamente
periferice pentru calculatoare, închirierea
de calculatoare si de echipamente pentru
calculatoare, proiectare de calculatoare pentru
terți.

───────
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(210) M 2022 04827
(151) 14/07/2022
(732) MARIUS GHEORGHE VERDESI,

STR. LIVEZENI, NR. 28, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Ro-mâncă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.15

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii și a
vinurilor, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210) M 2022 04833
(151) 14/07/2022
(732) MARIUS FLORENTIN

MOROMETE, STRADA CARPATI,
BLOC A3, SCARA A, AP 22,
ETAJ 6, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, 140050,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Z Zenith Financial Intelligence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate: albastru

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
punerea împreună, spre beneficiul altora, a
unei game variate de produse, respectiv:
produse alimentare, produse din carne,
branzeturi, produse eco/bio, specialitati gourmet,
lactate naturale, fructe si legumei, produse de
bacanie, bauturi alcoolice precum palinca,
tuica, vinuri, miere, uleiuri si bunuri alimentare,
cu discount (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vândă într-
un mod convenabil şi să le cumpere prin
supermarketuri, magazine en gross, publicitate,
servicii de pregătirea de texte publicitare,
reclamă şi publicitate pentru promovarea
vânzării, realizarea unei campanii publicitare

şi de promovare toate produsele cu discount,
gestiunea afacerilor comerciale, administrarea
metodelor de vânzare, administraţie comercială,
servicii de comerţ de produse cu discount,
operaţii conerciale şi anume: cumpărare
şi vânzare curentă, servicii de agenții de
import-export, evaluare de produse, închiriere
de produse, leasing, licenţiere, cumpărare-
vânzare en gross, cumpărare-vânzare en detail,
cumpărare-vânzare prin magazine specializate,
prin supermarketuri, cumpărare-vânzare în
barter, licenţă, leasing, franchising în special
pentru produse cu discount, asigurarea
informaţiilor de piaţă şi a informaţiilor cu
privire la comercializarea produselor cu discount,
en detail, en gross, servicii de comerţ
interior şi exterior, organizarea, conducerea şi
aranjarea (pentru prezentare) şi promovarea
de expoziţii, târguri, festivaluri, prezentări,
competiţii, demonstraţii în scopuri cimerciale
şi publicitate în general şi pentru produse cu
discount în special, marketing, supravegherea
pieţii, consultanţă relativ la costurile de vânzare,
toate relativ la comercializarea produselor
cu discount, servicii de căutare şi furnizare
de contracte comerciale pentru produse
cu discount, servicii de comert online cu
amanuntul.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software pentru criptografie, software
de calculator descărcabil pentru tehnologie
blockchain, software de calculator descărcabil
pentru administrarea tranzacțiilor cu
criptomonedă folosind tehnologia blockchain.
35. Administrare de afaceri, administrarea
afacerilor comerciale cu capital străin,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
asistență în domeniul administrării activităților
economice, campanii de marketing, compilare
de anunțuri publicitare, căutare de sponsorizare,
concepere de material publicitar, marketing
afiliat, marketing financiar, marketing folosind
influenceri, marketing pe internet, marketing
pentru evenimente, marketing prin telefon,
promovare de produse prin influeceri, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de publicitate pentru
promovarea brokerajului de acțiuni și de alte
titluri de valoare, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate privind serviciile
financiare, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind ziarele.
36. Administrare de active și portofolii,
administrare de active pentru alte persoane,
administrare de capital, administrare financiară
de scheme asociative, brokeraj de servicii
financiare, colectare de fonduri, constituire de
depozite, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, gestionare a fondurilor de
capital privat, gestiune financiară prin internet,
gestiunea activelor financiare, organizare de
tranzacții financiare, plasări private și servicii de
investiții de capital de risc, realizare de tranzacții
financiare, schimburi financiare, servicii de
brokeraj financiar, servicii de intermediere
financiară, servicii de strângere de fonduri
prin site-uri de finanțare participativă, servicii
de tranzactionare financiara electronica, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
personale, servicii financiare privind planurile
individuale de investiții, schimburi financiare de
criptomonede, transfer electronic de criptoactive
(tranzacții financiare), schimb valutar virtual,
servicii valutare virtuale, schimb financiar de
monede virtuale, servicii de transfer valutar
virtual, transfer electronic de monede virtuale,
servicii financiare în legătură cu monede digitale,
tranzacții financiare prin blockchain, transfer

electronic de fonduri furnizat prin tehnologie
blockchain.
42. Minare de criptomonede, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain, stocare de
date folosind tehnologia blockchain, servicii
de autentificare a utilizatorilor prin tehnologie
blockchain.

───────

(210) M 2022 04834
(151) 14/07/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR NR. 15, PARTER,
AP. 2, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BRAINWASHED

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

3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, cosmetice, produse
cosmetice.

───────
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(210) M 2022 04835
(151) 14/07/2022
(732) SNS.GROUP.RO, STR.

CLOPOTEILOR NR. 15, PARTER,
AP. 2, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

F**K OFF I'M SPECIAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, cosmetice, produse
cosmetice.

───────

(210) M 2022 04836
(151) 14/07/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR NR. 15, PARTER,
AP. 2, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SAVAGE MODE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, cosmetice, produse
cosmetice.

───────

(210) M 2022 04839
(151) 14/07/2022
(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)

EVERTAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2022 04840
(151) 14/07/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR NR. 15, PARTER,
AP. 2, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SUGAR DADDY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, cosmetice, produse
cosmetice.

───────
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(210) M 2022 04841
(151) 14/07/2022
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FABRICAT ÎN ROMÂINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
35. Furnizare de abonamente de servicii
medicale pentru terți.
44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de îngrijiri
medicale, servicii de analize medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe
internet, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienți, servicii
oferite de centre rezidențiale de asistență
medicală, consiliere cu privire la diete și nutriție,
consultanță profesională în materie de îngrijire

a sănătății, efectuarea de controale medicale
(screening), servicii oferite de clinici medicale,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale.

───────

(210) M 2022 04842
(151) 14/07/2022
(732) MYS DENTAL CLINIC SRL, STR.

REPUBLICII, NR. 36, BL. 36, ET.
P, AP. 4P, JUDETUL PRAHOVA,
BAICOI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

FOCUS DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
tratament de canale radiculare dentare, montare
de pietre prețioase în proteze dentare, servicii
de tratamente dentare cu fluor, servicii de
chirurgie de implanturi dentare, servicii de
ajustare a protezelor dentare, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de igienă dentară,
servicii oferite de clinici dentare, servicii de
asistență medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, servicii stomatologice mobile,
închiriere de instrumente stomatologice,

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, controale medicale, consultații
medicale, îngrijire medicală, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de tratament medical, servicii de tratament de
canale radiculare dentare, servicii de ajustare
a protezelor dentare, servicii de chirurgie de
implanturi dentare, montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de tratamente
dentare cu fluor, anestezie dentară, servicii de
stomatologie estetică, servicii de igienă dentară,
servicii oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2022 04843
(151) 15/07/2022
(732) AZET SHOP SRL, CALEA

CAMPULUNG, NR 178 F, JUDEŢ
DAMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FSD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

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

19. Profile nemetalice de construcție, profile
nemetalice structurale pentru construcții,
profile (profiluri) din lemn, ornamente
de cornișe nemetalice, cornișe nemetalice
pentru construcții, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, plinte nemetalice, plăci
pentru scafe (nemetalice), rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, panouri
pentru perete nemetalice, panouri nemetalice
pentru pereți, panouri stratificate, panouri
de placare nemetalice, baghete decorative
pentru panouri, din materiale nemetalice,
panouri nemetalice, capiteluri (nemetalice)
sub formă de componente de pilaștri,
coloane nemetalice pentru construcții, coloane
arhitecturale prefabricate, nu din metal, suporturi
pentru coloane de susținere (nemetalice),
console de șemineu, suporturi (console)
nemetalice pentru construcții, panouri pentru
pereți, din materiale nemetalice, sisteme
nemetalice de tavan suspendat care conțin
panouri, mantale pentru șeminee, nu din metal,
pervazuri de ferestre (nemetalice), arcuri de
boltă nemetalice, bolți nemetalice, consolă
din materiale nemetalice, plăci pentru scafe
(polivinilclorid), plăci pentru scafe (plastic),
capiteluri (nemetalice) sub formă de componente
de coloane, ornamente din piatră.
27. Tapet, tapete de plastic, tapet din material
textil, tapet de rășină din vinil, tapet acoperit cu
material textil, tapet, nu din material textil, tapet
cu efect vizual 3d, tapete cu strat de material
textil, tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei.
35. Publicitate, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing, regruparea
in avantajul tertilor a produselor diverse
(cu exceptia transportului lor) permitand
cosumatorilor sa le cumpere comod, in
legatura cu produsele din clasele 19 si 27,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vanzarea cu amanuntul,
prelucrarea computerizata a comenzilor de
achizitie online, consultanta si informare in
legatura cu serviciile mentionate anterior, servicii
de vanzare cu amanuntul, cu ridicata, inclusiv
online in legatura cu profile nemetalice de
construcție, profile structurale nemetalice pentru
construcții, profile (profiluri) din lemn, ornamente
de cornișe nemetalice, cornișe nemetalice
pentru construcții, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, plinte nemetalice, plăci
pentru scafe (nemetalice), rozete decorative
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pentru plafon din materiale nemetalice, panouri
pentru perete nemetalice, panouri nemetalice
pentru pereți, panouri stratificate, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata, inclusiv
online in legatura cu panouri de placare
nemetalice, baghete decorative pentru panouri,
din materiale nemetalice, panouri nemetalice,
capiteluri (nemetalice) sub formă de componente
de pilaștri, coloane nemetalice pentru construcții,
coloane arhitecturale prefabricate, nu din
metal, suporturi pentru coloane de susținere
(nemetalice), servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata, inclusiv online in legatura cu console
de șemineu, suporturi (console) nemetalice
pentru construcții, panouri pentru pereți, din
materiale nemetalice, sisteme nemetalice de
tavan suspendat care conțin panouri, mantale
pentru șeminee, nu din metal, pervazuri
de ferestre (nemetalice), arcuri de boltă
nemetalice, bolți nemetalice, consolă din
materiale nemetalice, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata, inclusiv online in legatura
cu consolă din materiale nemetalice, plăci pentru
scafe (polivinilclorid), plăci pentru scafe (plastic),
capiteluri (nemetalice) sub formă de componente
de coloane, ornamente din piatră, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata, inclusiv online
in legatura cu tapet, tapete de plastic, tapet din
material textile, tapet de rășină din vinil, tapet
acoperit cu material textile, tapet, nu din material
textile, tapet cu efect vizual 3d, tapete cu strat
de material textile, tapet sub formă de căptușeli
de perete adezive și decorative, de mărimea
camerei.
42. Servicii de proiectare, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță în arhitectură,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de consultanță în materie
de planificare arhitecturală, servicii de
design arhitectural, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, planificare în domeniul
designului.

───────

(210) M 2022 04844
(151) 15/07/2022
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEȚ
BUZAU, BUZĂU, 120248, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

DACIA

(531) Clasificare Viena:
19.09.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne și preparate din carne, produse din
carne.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 33 și 29.

───────

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#c19243), negru (HEX #231f20), alb
( HEX #fdffff)
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(210) M 2022 04849
(151) 15/07/2022
(732) PARTIDUL UMANIST SOCIAL

LIBERAL, PIATA PRESEI LIBERE
NR. 1, CORP D1, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PARTIDUL UMANIST
SOCIAL LIBERAL

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

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.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
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.

───────

(210) M 2022 04852
(151) 15/07/2022
(732) SC R EXPERT GASTRO SRL,

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE
1918, BLOC 25, APT 2, JUDEȚ
MUREȘ, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ, BLOC21 APT 44, JUDEȚ
MUREȘ, TARGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 26.11.12

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de restaurant, pizzerie, baruri, cafenele,
snack-baruri, cofetării, servicii de fast-food-
uri, servicii de catering, închirieri săli pentru
reuniuni, cazare temporară, servicii de hotel,
motel, pensiune și camping, servicii de închirieri
temporare, servicii de rezervare hotel, motel,
pensiune.

───────
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(210) M 2022 04855
(151) 15/07/2022
(732) DETAILING NUTS S.R.L., BD.

TIMIȘOARA NR. 43A, BL. 33, SC.
1, ET. 7, AP. 31, CAM 1, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061314, ROMANIA

(540)

KNZ DETAILING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Șlefuirea automobilelor, întreținerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, reparații și întreținere
de automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
finisare de automobile.

───────

(210) M 2022 04856
(151) 15/07/2022
(732) DETAILING NUTS S.R.L., BD.

TIMIȘOARA NR. 43A, BL. 33, SC.
1, ET. 7, AP. 31, CAM 1, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061314, ROMANIA

(540)

DYC DETAILING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Șlefuirea automobilelor, întreținerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, reparații și întreținere
de automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
finisare de automobile.

───────

(210) M 2022 04858
(151) 15/07/2022
(732) MĂNĂSTIREA PUTNA,

LOCALITATEA PUTNA NR. 201,
JUDEȚUL SUCEAVA, PUTNA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Mănăstirea Putna

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

3. Săpunuri, săpunuri lichide, săpunuri
parfumate, săpunuri antiperspirante, săpunuri
deodorant, săpunuri granulate, săpunuri
cosmetic, săpunuri cream, săpunuri pentru
mâini, săpunuri de față, săpunuri și geluri,
săpunuri fabricate manual, săpunuri pentru
îngrijirea corporală, săpunuri-cremă de corp,
săpunuri de baie lichide, săpunuri lichide pentru
mâini și față, săpunuri sub formă de gel,
parfumuri, creme parfumate, parfumuri solide,
uleiuri parfumate, parfumuri natural, parfumuri
lichide, parfumuri pentru corp, produse de
parfumerie, deodorante de corp (parfumerie),
loțiuni de corp, loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni și creme de corp
parfumate, loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe corp, loțiuni pentru măști
de corp (de uz cosmetic), creme de corp
(nemedicinale), creme (cosmetice) de corp
pentru fermitate, creme de față și de
corp, deodorante antiperspirante, deodorante,
deodorante și antiperspirante, deodorante
pentru oameni, deodorante pentru îngrijirea
corpului, deodorante de uz personal, deodorante
de uz personal (parfumerie), deodorante de
uz personal sub formă de batoane, produse
de spălare a părului și corpului, tămâie
dhoop, bețișoare de tămâie, aromatizanți (uleiuri
esențiale).
5. Tincturi de uz medical, săpunuri medicinale,
săpunuri dezinfectante, creme de corp de uz
farmaceutic, creme de corp (medicinale), alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
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pentru mai multe scopuri, amestecuri pentru
tuse, analgezice, antioxidanți, antiemetice
obținute din surse vegetale, antivirale,
preparate balsamice de uz medical, calmante,
balsamuri de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, comprimate
împotriva tusei, compoziții farmaceutice, creme
medicinale pentru îngrijirea pielii, creme
medicale terapeutice, creme din plante de
uz medical, creme farmaceutice, creme
analgezice de uz topic, creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru acnee
(preparate farmaceutice), digestive, digestive
de uz farmaceutic, drajeuri (medicamente),
drajeuri medicamentoase pentru tuse, dropsuri
medicamentoase, dropsuri de uz farmaceutic,
elixire pentru ameliorarea răcelilor, elixire
pentru ameliorarea astmului, elixire pentru
calmarea pielii, elixire pentru eczemă, elixire
pentru prevenirea răcelilor, elixiruri (preparate
farmaceutice), extracte din plante medicinale,
extracte din plante de uz medical, extracte
din plante medicinale, folosite în scop medical,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri
antibacteriene, geluri antiinflamatoare, gel pe
bază de aloe vera de uz terapeutic, geluri
medicamentoase de corp, ierburi medicinale,
ierburi medicinale uscate sau conservate, infuzii
din plante medicinale, lăptișor de matcă de uz
medical, lăptișor de matcă pentru uz farmaceutic,
loțiuni medicamentoase, loțiuni farmaceutice
pentru piele, loțiuni medicinale pentru mâini,
loțiuni pentru îngrijirea pielii (de uz medical),
medicamente homeopate, medicamente pentru
tuse, medicamente, preparate farmaceutice,
preparate din plante de uz medical, preparate
din aloe vera pentru uz farmaceutic,
preparate farmaceutice pentru răceală,
preparate farmaceutice pentru răni, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate pentru
calmarea durerii, preparate pentru curățarea
pielii, de uz medical, preparate pentru tratarea
migrenelor, preparate pentru tratarea răcelilor,
produs antibacterian pentru curățarea feței,
preparate și substanțe farmaceutice, preparate
și substanțe farmaceutice pentru tratamentul
bolilor gastrointestinale, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice antialergice, preparate și substanțe
medicinale, produse antiinflamatoare, produse
farmaceutice homeopate, siropuri de uz
farmaceutic, sirop de tuse, suplimente de
calciu, suplimente homeopate, suplimente pe
bază de plante, uleiuri medicinale, unguente
antiinflamatoare homeopate, unguente

antiinflamatoare, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, ceaiuri din plante pentru uz
medicinal, ceaiuri antiastmatice.
9. Cd-uri cu muzică, fișiere cu muzică
descărcabile, discuri (înregistrări audio),
discuri înregistrate cu conținut audio,
cd-uri pre-înregistrate cu muzică, clipuri
video preînregistrate, dvd-uri preînregistrate
cu muzică, discuri video pre-înregistrate,
înregistrări audio, materiale video muzicale pre-
înregistrate.
16. Cărți, calendare, cărți religioase, calendare
pentru postul craciunului, calendare de perete,
calendare de buzunar, cărți commemorative,
cărți illustrate, cărți de rugăciuni, litogravuri,
litografii, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, inclusiv icoane
religioase, picturi, picturi artistice, imagini sub
formă de picturi, reproduceri de picturi, fotografii
imprimate, imagini sub formă de fotografii
imprimate, portrete sub formă de fotografii
imprimate.
33. Vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vinuri dulci, vinuri
spumante natural, vinuri de masă, vinuri roșii
spumante, vinuri albe spumante, vinuri de
desert, vinuri cu alcool, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri cu denumire de
origine protejată, băuturi spirtoase, băuturi
alcoolice spirtoase, vișinată, șnaps, rom, rachiu,
distilat de vișine, băuturi spirtoase tonice
aromatizate, digestive (lichioruri și spirtoase).
35. Servicii de promovare a vânzărilor,
promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice.

───────
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(210) M 2022 04861
(151) 15/07/2022
(732) AESCULAP PROD S.R.L., STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Activit Omega Forte
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2022 04862
(151) 15/07/2022
(732) AESCULAP PROD S.R.L., STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sforstop
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2022 04867
(151) 18/07/2022
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Ardealul DE LA NAȘU' MARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.20

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

29. Pate de ficat tartinabil, pastă de ficat,
extracte din carne, carne conservată, carne
la conservă, pate de ficat foie-gras, pate de
ficat de gâscă, pateu vegetal, pateuri vegetale
tartinabile, paste de carne, paste de fructe și
legume, pateuri de pește tartinabile, pateuri
din carne tartinabile, pateuri pe bază de carne
tartinabile, pateuri din carne de pui tartinabile.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar in mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitara), studii de marketing,
cercetare de marketing, 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 in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea

(591) Culori  revendicate:  albastru  RGB  (17 
23  94), auriu Pantone (873 C)
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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,
toate serviciile sunt în legătură cu produsele
menționate in clasa 29.
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de incărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare cu scop comercial sau
publicitar, transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
depozite, toate serviciile sunt în legătură cu
produsele menționate in dasa 29.

───────

(210) M 2022 04869
(151) 15/07/2022
(732) MAILING SOFTWARE

DEVELOPER SRL, STR. DRUMUL
SABARENI NR 24-26, CORP,
ADMINISTRATIV, ETAJ 2, BIROU
COD 1A203B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

POSTPROOF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
violet

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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 04871
(151) 18/07/2022
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ardealul DE LA NAȘA' MARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.20

(591) Culori  revendicate:  albastru  RGB  (17 
23  94), rosu RGB (237 28 26)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Pate de ficat tartinabil, pastă de ficat,
extracte din carne, carne conservată, carne
la conservă, pate de ficat foie-gras, pate de
ficat de gâscă, pateu vegetal, pateuri vegetale
tartinabile, paste de carne, paste de fructe și
legume, pateuri de pește tartinabile, pateuri
din carne tartinabile, pateuri pe bază de carne
tartinabile, pateuri din carne de pui tartinabile.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar in mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitara), studii de marketing,
cercetare de marketing, 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 in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
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,
toate serviciile sunt în legătură cu produsele
menționate in clasa 29.
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de incărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare cu scop comercial sau
publicitar, transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
depozite, toate serviciile sunt în legătură cu
produsele menționate in dasa 29.

───────

(210) M 2022 04872
(151) 15/07/2022
(732) BEAR INTEREST PROJECT SRL,

STR. NICU CONSTANTINESCU
NR. 18, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Bear Interest Project
THE SAFE MOVE !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.01.14

clase:
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), servicii de
administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terți, consultanță privind
gestiunea documentelor de afaceri.
36. Analiză și consultanță financiară,
consultanță financiară și consultanță în
domeniul asigurărilor, fonduri de pensii,
monitorizare de fonduri de pensii, servicii privind
fondurile de pensii, administrarea fondurilor
de pensii facultative, investiții în fonduri
de pensii facultative, administrare fiduciară
de fonduri de pensii, servicii în domeniul
fondurilor de pensii facultative, servicii de
administrare a fondurilor de pensii, servicii de
consiliere în administrarea fondurilor de pensii,
afectuarea de servicii de intermediere financiară,
asigurare împotriva pierderii documentelor,
studii financiare, estimări financiare, servicii
financiare, administrarea afacerilor financiare,
gestiunea fondurilor financiare, gestiunea
activelor financiare, procesarea informațiilor
financiare, managementul pierderilor financiare,

(591) Culori revendicate: albastru, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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elaborarea rapoartelor financiare, servicii
financiare privind asigurarea, servicii de evaluare
a garanțiilor financiare, servicii financiare
furnizate de societățile de asigurări, furnizare
de informații privind serviciile de asigurări
și serviciile financiare, administrare fiduciară
de pensii, gestiunea financiară a pensiilor,
servicii pentru planul de pensii, consultanță în
materie de pensii, servicii financiare referitoare
la pensii, gestionare de planuri de pensii,
servicii de planificare a pensiilor, servicii de
administrare a pensiilor, consiliere financiară
referitoare la pensii, subscriere de pensii,
administrare de investiții în pensii, afaceri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
imobiliare (managementul proprietăților -),
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea spațiilor comerciale, închiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun),
organizare de închirieri de apartamente.
39. Livrare de documente (înmânate personal),
servicii de transport de documente juridice,
colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, livrare
de documente prin mijloace neelectronice,
ridicare de documente, expediere de
documente, stocare fizică de documente,
suporturi fizice de stocare a datelor sau
a documentelor electronice, stocare fizică
a datelor, documentelor, fotografiilor digitale,
muzicii, imaginilor, jocurilor video și de calculator
stocate în format electronic, furnizare de
informații despre livrarea de documente, scrisori
și pachete, livrare și depozitare de bunuri,
transport și livrare de bunuri, transportare
de mărfuri, organizarea transportului de
mărfuri, servicii de agentie pentru organizarea
transportului de marfuri, furnizare de informații
privind transportul de mărfuri, furnizare de
informații despre servicii de înmagazinare,
înmagazinare, închirierea de depozite, închiriere
de spații de stocare în depozite, stocare fizică

de date, poze, fișiere audio și cu imagini digitale
stocate în format electronic, stocare fizică
a datelor, documentelor, fotografiilor digitale,
muzicii, imaginilor, jocurilor video și de calculator
stocate în format electronic.
40. Distrugerea documentelor, servicii de
distrugere de documente, legare de documente.
41. Servicii prestate de biblioteci.
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte date
electronice.

───────

(540)

SAMSKARA beach

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 29.01.11

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,

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

(210) M 2022 04873
(151) 15/07/2022
(732) LUCIAN CROITORU, 

STR. MARASESTI, NR. 8, 
JUD.CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA
NICOLAIE CULINA, STR.
RAHOVA, NR. 177, JUD.
CALARASI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive,
costume sportive pentru jogging, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, rochii lungi
de seară, fuste, bandane, curele (accesorii
vestimentare), sepci cu cozoroc, șepci (articole
de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport, fesuri, căciuli, pălării, pijamale, tricouri
sportive fără mâneci, confecții (articole de
îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, încălțăminte impermeabilă,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte pentru
drumeții, încălțăminte de stradă, încălțăminte
pentru bărbați, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte de plajă, încălțăminte pentru
bebeluși, încălțăminte pentru copii, curele
pentru încălțăminte, accesorii metalice pentru
încălțăminte, mănuși.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, organizare
de spectacole muzicale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
reprezentații muzicale în direct, producție de
spectacole muzicale, concerte de muzică în
direct, organizare de spectacole muzicale în
direct, organizare și coordonare de concerte
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, servicii culturale,
activități culturale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare

de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale, educație, instruire,
activități sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, activități sportive și de recreere,
cluburi de plajă și piscină (divertisment).
43. Servicii de baruri, servicii de snack-baruri,
servicii de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii de localuri tip snack-bar, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, închiriere de șezlonguri, închiriere
de șezlonguri de plajă cu acoperiș împletit,
servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
fast-fooduri, servicii de restaurante fast-food,
servicii de fast food la pachet, servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de preparare a alimentelor,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, servicii de camping
pentru turiști (cazare), servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță.

───────
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(210) M 2022 04876
(151) 15/07/2022
(732) DIANA MIHAELA MATEI,

CETATEA DE BALTA NR.126,
BL.11, SC.A, AP.11, ET.3, SECTOR
6, BUCURESTI, 077165, ROMANIA

(540)

SNAGOV mansion

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 27.05.01; 26.11.01

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

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

───────

(210) M 2022 04877
(151) 15/07/2022
(732) FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ, STR.

OBEDENARU NR. 6A, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 02.09.15; 02.09.01; 26.01.03;
29.01.12

clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere, servicii filantropice privind
donațiile financiare, colectare de fonduri de
binefacere, organizare de colecte, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), acordări de
burse de studii, servicii de subvenții financiare,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, organizare de finanțări pentru proiecte
umanitare, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04878
(151) 15/07/2022
(732) FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ, STR.

OBEDENARU NR. 6A, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Nouă ne pasă

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 26.01.03; 02.09.14; 02.09.15;
29.01.12; 27.05.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a

persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor

───────

(210) M 2022 04879
(151) 15/07/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

SOSEAUA VIRTUTII 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GUSTUL BATE DISTANȚA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.17.25; 26.11.01;
07.11.10; 18.01.05; 02.01.15; 29.01.13

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de alimente,
băuturi preparate pentru consum, produse de
bacanie (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le compare și să cumpere
comod aceste produse, servicii administrative
pentru prelurea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară,    coordonarea     evenimentelor    de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților  de  strângere  de  fonduri  caritabile,
furnizare   de   informații   privind  colectarea  de
fonduri  de  binefacere,  servicii filantropice 
privind donațiile financiare, colectare de fonduri 
de  binefacere,  organizare  de  colecte,
organizare de colecte de binefacere (pentru
terți), acordări de burse de studii, servicii de
subvenții  financiare, servicii caritabile, și anume
servicii financiare, organizare de fonduri pentru
proiecte  de  ajutor  extern,  organizare  de
finanțări         pentru proiecte umanitare,
organizare      de    finanțări    pentru     proiecte
sportive, culturale și de divertisment,
administrare   de  proprietăți   imobiliare, servicii
de strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale.
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servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
realizare de campanii de marketing, creare
de texte publicitare, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la continut, site-uri si portaluri de
internet în domeniul comerţului permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.

───────

(210) M 2022 04882
(151) 15/07/2022
(732) SC DON PEDRO SRL, STR. LINIA

NR. 14, JUD. VALCEA, COMUNA
BUDEŞTI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

1kg GREUTATE GARANTATA
KILO CONFORT Ştii

EXACT pe cât dai banii

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 26.04.07

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

16. Hîrtie, carton şi produse din aceste
materiale, 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, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele
faciale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
hîrtie, carton şi produse din aceste materiale,
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, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
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prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele
faciale (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor 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, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, servicii de agenții de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2022 04883
(151) 15/07/2022
(732) ATRIUM MALL SRL, BD. BARBU

VACARESCU, NR. 201, ETAJ 11,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

(740) LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA, BD. MIRCEA
VODA, NR. 24, ETAJ 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030667, ROMANIA

(540)

ATRIUM MALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.03.04

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

9. 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, aparate și instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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 04888
(151) 15/07/2022
(732) AMIX SHOP ONLINE SRL, SOS.

PRINCIPALA , NR. 52A, JUD.
GIURGIU, VARASTI, 087245,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

MARYALEX
(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.
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,
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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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 04890
(151) 16/07/2022
(732) TC PRO ALUMINIUM SRL, STR.

CALEA BACIULUI, NR. 179B, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 404000,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ALUMINIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Uși metalice, porți metalice, ferestre și cadre
pentru ferestre din metal, structuri si constructii
metalice.

───────

(210) M 2022 04891
(151) 02/08/2022
(732) SORIN SIRBOV, STR. INTRAREA

CHEFALULUI, NR. 12 G, AP. 6,
BUCUREŞTI, 020333, ROMANIA

(540)

REȚETA SĂNĂTĂȚII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04892
(151) 17/07/2022
(732) KBK KRAFT PROJEKT SRL, STR.

HARMANULUI, NR. 307J, JUD.
BRAŞOV, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

aquaroo radacina apei pure

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.19; 26.11.03

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

11. Filtre pentru purificarea apei, accesorii si
componente de schimb pentru sisteme de filtrare
a apei, respectiv: cartus prefiltrare, membrana
osmoza, cartus postfiltrare, cartus sedimente,
cartus bloc, cartus universal, cartus pentru filtru
tip cana, cartus postfiltrare.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#FF7F00), gri (HEX #60687C), alb
(HEX #FFFFFF)
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(210) M 2022 04893
(151) 18/07/2022
(732) ADRIAN COSMIN ZARIF, STR.

CETATEA DE BALTĂ, NR. 2,
BL. M23, SC. 1, AP. 3, PARTER,
SECTOR 6, BUCURESTI, 60967,
ROMANIA

(540)

Clubul România
Democrată CRD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18

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

41. Organizarea spectacolelor, organizare de
seminarii, organizare de petreceri, organizare
de conferințe, organizare de carnavaluri,
organizare de webinare, organizare de
cursuri, organizarea turneelor sportive,
organizarea de baluri, organizarea de
competiții, organizare de evenimente educative,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de tururi ghidate, organizare de raliuri
automobilistice, organizare de verificări
educaționale, organizare de competiții
educative, organizare de jocuri educaționale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de concursuri (divertisment), organizare
de curse automobilistice, organizare de
evenimente automobilistice, organizarea de
spectacole culturale, organizarea de competiții
sportive, organizarea de concursuri educative,
organizarea concursurilor de divertisment,
organizare de reprezentații în direct, organizare
de spectacole în direct, organizare de jocuri
și competiții, organizare și coordonare de
jocuri, organizare și coordonare de baluri,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
de turnee de șah, organizare de ateliere
și seminare, organizare de spectacole de
divertisment, organizare de competiții de golf,

organizare de cicluri de conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
cluburi de fani, organizare și coordonare de
concerte, organizare de servicii de divertisment,
organizare de turnee de golf, organizare de
cursuri prin corespondență, organizare de
spectacole de comedie, organizare de cursuri
de formare, organizarea și conducerea de
conferințe, organizarea de curse cu motociclete,
organizarea de demonstrații de gimnastică,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de serbări în scopuri educative,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de seminarii referitoare la educație,
organizare de seminarii referitoare la instruire,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
organizare de conferințe, expoziții cu scop
educativ, cultural sau de divertisment și
concursuri, organizare de cursuri de educație
fizică, organizare de seminarii cu scop educativ,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de seminare de pregătire
continuă, organizare de concerte de muzică
pop, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de congrese pe teme
educaționale, organizare de competiții în scopul
instruirii, organizare de seminarii pe teme
recreative, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de demonstrații
în scopuri recreative, organizarea de seminarii
în domeniul publicității, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, organizarea
de seminarii în scopuri recreative, organizarea
de conferințe în scopuri recreative, organizarea
de congrese pe teme educaționale, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea și conducerea de workshop-uri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare și coordonare de
competiții de atletism, organizare de cursuri
despre controlul greutății corporale, organizare și
coordonare de seminare de formare, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente
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de divertisment, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de activități în domeniul sporturilor
electronice, organizare de evenimente în
domeniul sporturilor electronice, organizare de
curse sportive în jurul lumii, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
organizare de concursuri în materie de educație,
organizare de meciuri și demonstrații de
baschet, organizare de expoziții în scop de
instruire, organizarea de cursuri de instruire
pentru turiști, organizarea unei conferințe anuale
referitoare la logistică, organizarea de parade
de modă pentru amuzament, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de cursuri prin metode de învățare
programată, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizare de
conferințe în materie de activități culturale,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
seminarii în grupuri restrânse, organizare de
cursuri prin metode de educație deschisă,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare de
cursuri de instruire legate de sport, organizare
de concursuri cu întrebări și răspunsuri (quiz),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizarea de simpozioane
medicale referitoare la științele marine, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de lucru
(instruire), organizare și coordonare de cursuri
de zi pentru adulți, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri de instruire, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare de
ceremonii de premiere pentru recunoașterea
actelor de curaj, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal destinate tinerilor,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la videouri, 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, 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 ateliere de lucru
(instruire).

───────

(210) M 2022 04894
(151) 18/07/2022
(732) FIRENZE COM S.R.L., STR.

POLIGONULUI NR. 1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Finero Ciocolată

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12

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

30. Produse de patiserie şi cofetărie, batoane
cu nucifere sau seminte si ciocolata, ciocolată:
tablete, batoane, batoane proteice, batoane
invelite in ciocolata, drajeuri, praline, trufe,
bezele invelite in ciocolata, bezele glazurate,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
produse zaharoase

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
875C, Pantone 4975C), rosu (Pantone
180C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

187

35. Publicitate și marketing, administrare
comercială a francizelor, administrarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu produse
de patiserie şi cofetărie, batoane cu nucifere
sau seminte si ciocolata, ciocolată: tablete,
batoane, batoane proteice, batoane invelite
in ciocolata, drajeuri, praline, trufe, bezele
invelite in ciocolata, bezele glazurate, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, produse
zaharoase.

───────

(210) M 2022 04895
(151) 18/07/2022
(732) FIRENZE COM S.R.L., STR.

POLIGONULUI NR. 1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Finero PRALINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.19; 29.01.12;
26.04.18

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

30. Produse de patiserie şi cofetărie, batoane
cu nucifere sau seminte si ciocolata, ciocolată:
tablete, batoane, batoane proteice, batoane
invelite in ciocolata, drajeuri, praline, trufe,
bezele invelite in ciocolata, bezele glazurate,

îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
produse zaharoase
35. Publicitate și marketing, administrare
comercială a francizelor, administrarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu produse
de patiserie şi cofetărie, batoane cu nucifere
sau seminte si ciocolata, ciocolată: tablete,
batoane, batoane proteice, batoane invelite
in ciocolata, drajeuri, praline, trufe, bezele
invelite in ciocolata, bezele glazurate, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, produse
zaharoase.

───────

(210) M 2022 04896
(151) 02/08/2022
(732) S.C. ORINGIUS DESIGN S.R.L.,

STR, SERDARULUI NR. 9, BL. 46B,
ET, 8, AP.44, BUCURESTI, 011377,
ROMANIA

(540)

oringius

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

35. Publicitate.
───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#ef7102)

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Process Black C), maro (Pantone
4975C, Pantone 167C,Pamtone 723C),
galben (Pantone 143C, Pantone
1205C)
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(210) M 2022 04899
(151) 18/07/2022
(732) BOGDAN MARIAN SPĂTARU, BD.

UNIRII, BL. 11B ET. 2 AP. 7, JUD.
BUZĂU, BUZAU, 120190, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

REVEALED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, publicitate prin bannere,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate cu răspuns direct,
publicitate directă prin poștă, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, administrație comercială, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou).

───────

(210) M 2022 04900
(151) 18/07/2022
(732) THE TRIBE SRL, STR.

CARAMIDARI NR. 47, JUD.
DÂMBOVIȚA, RAZVAD, 137395,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Wonder Bun
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Instrumente de mână pentru ondularea
părului, non-electrice.

───────

(210) M 2022 04901
(151) 18/07/2022
(732) IULIA-MARIA DRISIS, STRADA

EROU IANCU NICOLAE NR. 84,
SC. A, ET. 3, AP. A.3.2, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ACOVOY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.11

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2022 04902
(151) 18/07/2022
(732) DAN - IONUȚ ANGHELUȘ,

STRADA SĂLIȘTE, NR. 20C,
SAT ȘCHEIA, JUD. SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA
ADRIAN - MIHAI ANGHELUȘ,
STRADA ZORILOR, NR. 15, BLOC
G23, SC. A, ET. 1, AP. 8, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Deep in the Forest

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
PMS 716), negru (Pantone Black3)
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.02

(591) Culori revendicate: auriu
(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, afise publicitare, afise tiparite din
hartie, materiale plastice pentru ambalat,
bannere de afisaj realizate din hartie
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații privind publicitatea,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
modele pentru campanii promoționale, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, furnizare de informații de marketing,
furnizare de servicii publicitare, lipirea de
afișe publicitare, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, promovare de
concerte muzicale, promovare de produse prin
influeceri, promovare de produse prin factori de
influență, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare (publicitate) de concerte, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate prin bannere, publicitate
prin intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate și marketing,

publicitate și reclamă, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
reactualizarea materialelor publicitare, realizare
de broșuri publicitare, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de promovare
38. Servicii de telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2022 04903
(151) 18/07/2022
(732) KRONBAU EURO DEVELOPMENT

SRL, STR. NICOLAE IORGA,
NR.20, ET E1, JUDET BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

KRONBAU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.13;
29.01.03; 29.01.04

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

36. Administrarea locuințelor, afaceri imobiliare,
evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
planificarea financiară a proiectelor de
construcții, dezvoltarea de proiecte pentru
proiecte de construcții în termeni financiari,

(591) Culori revendicate: albastru, albastru
inchis, verde
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servicii de antreprenori de construcții, și anume
pregătirea financiară a proiectelor de construcții,
servicii fiduciare imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, închirierea
și vânzarea de spații rezidențiale, industriale,
comerciale, de depozitare, de birouri, de
servicii, de vânzare cu amănuntul, de recreere
și de agrement, servicii de inchiriere si
vânzare de spații de depozitare și locuri de
parcare, intermedierea închirierii și vânzării de
bunuri imobiliare inclusiv proprietati rezidențiale,
industriale, comerciale și de birouri, de recreere
și de agreement, spații utile, depozite, spații
comerciale și locuri de parcare, administrarea
bunurilor imobiliare, inclusiv a complexelor
comerciale, de servicii, hoteliere și de
divertisment, servicii de închiriere cu opțiune
de cumpărare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, administrare
de clădiri cu locuințe, servicii de agenție
imobiliară, servicii de consultanță pentru investiții
imobiliare, curtaj(afaceri financiare), servicii de
dezvoltare financiară, servicii de intermediere în
achiziționarea de bunuri imobile pentru investiții
în construcții, servicii financiare, împrumuturi,
acordarea de facilități de credit, investiții de
capital.
37. Servicii de constructii, servicii de instalare,
reparatii, construcţii de clădiri, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), supervizare
(conducere) de lucrări de construcții,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, consultața pentru construcții,
managementul proiectelor de construcție
pe șantier, managementul proiectelor pe
șantier privind construcția clădirilor, servicii
ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii consultative privind
construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor(servicii de constructii), servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, servicii de construcții
civile şi industriale, curățarea terenurilor pentru
construcții, decorare de clădiri (servicii de
construcţii), demolare de construcții civile,
demolări de construcții, amenajare teritorială
pentru construcţii, pregătirea șantierului
(construcție), amenajare de terenuri (construcții),

servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), consolidare de clădiri, consolidarea
drumurilor, consolidarea solului, servicii de
construcție de birouri, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, servicii
de construcții de infrastructură, construire de
fundații pentru clădiri, construire de locuințe
private, construire de parcări supraetajate
pentru mașini, construire de părți de clădiri,
construirea de clădiri multifamiliale, construirea
de zone rezidențiale, izolarea clădirilor, reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe lemn, aplicarea
unui strat protector pe suprafețele cavităților,
servicii de armături din mortar pentru fundații,
servicii de armături din mortar pentru poduri,
servicii de armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție de
instalații solare utilitare, construcție de instituții
medicale, servicii de construcție de lucrări
publice, servicii de construcție de lucrări rurale,
servicii de construcție de magazine, servicii de
construcție de panouri, servicii de construcție
de piloni, servicii de construcție de poduri,
servicii de construcție de proprietăți industriale,
servicii de construcție de proprietăți, servicii de
construcție de proprietăți comerciale, servicii de
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construcție de proprietăți rezidențiale, servicii
de construcție de saune, servicii de construcție
de sere, servicii de construcție de sisteme
de scurgere, servicii de construcție de spații
de cazare, servicii de construcție de structuri
din oțel, servicii de construcție de terenuri
de sport, servicii de construcție de ziduri,
servicii de construcție de verande, servicii de
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), servicii de
construcții de case pe bază de comandă,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de fabrici pe bază de
comandă, servicii de construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții
de infrastructură civilă, servicii de construcții de
infrastructură energetică, servicii de construcții
de infrastructură pentru comunicații, servicii
de construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, servicii de construcții
de terase, servicii de construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, servicii de antreprenori de
construcții, și anume realizarea de proiecte de
construcții, excavare, drenare de teren, forare de
tuneluri, lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări
de geamuri, lucrări de pardosire şi placare
a pereţilor, lucrări de tâmplărie şi dulgherie,
lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de
aer condiţionat, lucrări de instalaţii electrice,
lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii,
lucrări de pregătire a terenului, lucrări de
demolare a construcţiilor, lucrări de construcţii
a altor proiecte inginereşti, lucrări de învelitori,
şarpante şi terase la construcţii, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, instalare de acoperișuri, izolarea
acoperișului, servicii de canalizare, servicii de
cofrare, săpare de puțuri, servicii de construcții
subacvatice de inginerie civilă, conservarea
clădirilor, reparații clădiri, renovare de clădiri,
restaurarea clădirilor, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice.

(210) M 2022 04904
(151) 18/07/2022
(732) IOANA-DANIELA CĂLIN, STR.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 7, JUD. SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

IC ICONIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.17

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

25. Articole de îmbăcăminte, încălțăminte
și pentru acoperirea capului, piese de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sporturi.

───────

───────
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(210) M 2022 04906
(151) 18/07/2022
(732) SOLARII LEGUME MOCOD SRL,

SAT MOCOD, NR. 249/A, JUDET
BISTRITA NASAUD, COMUNA
NIMIGEA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
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)

MOCODIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.03.04;
26.03.05; 02.09.15; 05.03.13; 29.01.03

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe și legume procesate, salate
de fructe, salată de legume, supe de legume,
conserve de fructe, conserve cu legume, piure
de fructe, piure de legume, jeleuri de fructe,
jeleuri de legume, cipsuri de fructe, cipsuri
de legume, extracte din legume pentru gătit,
sucuri de legume pentru gătit, produse tartinabile
pe bază de legume, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, înlocuitori de
carne pe bază de legume, fructe preparate,
fructe deshidratate, fructe la borcan, fructe
fermentate, gemuri din fructe, marmeladă din
fructe, amestecuri de fructe uscate, produse

tartinabile din fructe, sucuri din fructe utilizate
la gătit, carne și produse din carne, carne
proaspătă, carne conservată, carne procesată,
carne congelată, produse lactate, brânzeturi,
lapte, smântână, iaurt și produse din iaurt,
produse lactate fermentate, produse lactate
conservate, produse lactate tartinabile, kefir
(băutură din lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, unt, deserturi pe bază de lactate, pește,
conserve de pește, pește sărat, pește prelucrat,
pește uscat, pește afumat, pește congelat,
pește conservat, pește la borcan, icre de pește,
preparate, pește gătit și congelat, ouă și produse
din ouă, murături, flori uscate comestibile.
30. Siropuri și melasă, siropuri aromatizate,
siropuri pentru alimente, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, muștar, zahăr, miere, sirop de melasă,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
zacuscă, drojdie și agenți de dospire.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, flori.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, șerbeturi din fructe (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor (bauturi), băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe și sucuri
de legume, băuturi nealcoolice, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, concentrate de sucuri de
fructe, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe și/
sau legume), bere și produse de bere, băuturi
nealcoolice cu aromă de bere, vinuri nealcoolice,
must de struguri, cidru non-alcoolic.
35. Servicii de comerț și regruparea, pentru
alte persoane a produselor din clasele 29, 30,
31, 32( exceptand transportul lor), permițând
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata a produselor
menționate anterior, prezentarea mărfurilor în
medii de comunicare, pentru comerțul cu
amănuntul, servicii oferite de un magazin,

(591) Culori revendicate: verde (HEX#005321,
HEX#009640, HEX#56af31)
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servicii oferite de un magazin on-line, servicii
de expunere comercială de mărfuri, organizarea
şi coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, lucrări de birou, servicii de agentii
de import-export, prezentarea produselor în
toate mediile de comunicare, în scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicată, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, difuzare de anunțuri publicitare,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în legătură cu produsele
descrise în clasele 29, 30, 31 și 32.
43. Servicii de alimentație publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii de snack-bar-uri, furnizarea
de informații cu privire la restaurant, terasă,
grădină de vară, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de alimente și băuturi,
furnizare de facilități pentru nunți, petreceri și
dans, servicii de organizare de banchete, servicii
de cocktail bar, servicii de restaurante (servirea
mesei), furnizare de facilități de uz general
pentru întâlniri, conferințe și expoziții (masa
si cazare), servicii de informare, consiliere,
management și consultanță referitoare la cele
menționate anterior.

───────

(210) M 2022 04907
(151) 18/07/2022
(732) CONEX DISTRIBUTION S.A,

CALEA CHISINAULUI NR.32,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NORDIK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.08

clase:

9. Baterii (acumulatori) electrice pentru vehicule.
35. Regruparea, în folosul terților, de
baterii (acumulatori) electrice pentru vehicule,
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzare cu ridicata, precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
postarea de materiale publicitare, recrutarea
de personal, oferirea de informații comerciale
pentru consumatori în alegerea bunurilor.

───────

(210) M 2022 04908
(151) 18/07/2022
(732) CENTRUL JUDEȚEAN DE

CULTURĂ ȘI ARTE ARGEȘ, BDL.
NICOLAE BĂLCESCU, NR. 141,
JUDET ARGES, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

FANFARA ARGEȘUL

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

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04909
(151) 18/07/2022
(732) GAMEDAY SPORT S.R.L., CALEA

GIULEŞTI, NR.18, SECTOR 6,
BUCURESTI, 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)

GAMEDAY FOOD & SPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.12

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de spectacole de divertisment
în direct, intermediere şi supraveghere de
conferinţe, convenţii, expoziţii cu scop educativ
cultural sau de divertisment, seminarii şi
întruniri, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități recreative, organizare
de conferințe, expoziții cu scop educativ

cultural sau de divertisment și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, organizare
de evenimente de ceremonie, planificarea de
petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de sălile
de dans, furnizare de echipamente de decor
pentru evenimente, închiriere de decoruri pentru
evenimente şi petreceri, închiriere de decoruri
pentru evenimente şi petreceri tematice.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de bufet,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi
servicii de catering.

───────

(210) M 2022 04910
(151) 18/07/2022
(732) PROAGRI INTERNATIONAL

SP. Z O.O., UL. JÓZEFA PIUSA
DZIEKOŃSKIEGO 1, WARSZAWA,
00-728, POLONIA

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

(540)

PROAGRI
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.03.13

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

clase:
1. Produse chimice destinate utilizării în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, agenți
nutritivi pentru plante, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate pentru hrănirea plantelor, agenți
naturali și sintetici pentru creșterea plantelor,
preparate chimice pentru prevenirea infecțiilor
patogene la plante, produse chimice folosite
la prevenirea efectelor dăunătoare ale mediului
asupra plantelor, adjuvanți chimici folosiți
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte pentru semințe, microorganisme
folosite la stimularea creșterii plantelor(nu de uz
medical), microorganisme pentru distrugerea de
toxine (nu de uz medical), microorganisme vii,
altele decât cele de uz medical sau veterinar,
organisme microbiotice, altele decât cele de uz
medical.
5. Pesticide, pesticide agricole, substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), substanțe
chimice pentru silvicultură (fungicide),
insecticide, microbicide, preparate pentru
distrugerea insectelor și repelenți pentru insecte,
biocide, biopesticide agricole, erbicide de uz
agricol, erbicide, insecticide de uz agricol,
fungicide, fungicide de uz agricol, pesticide
pentru horticultură
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea și conducerea de congrese,
conferințe, simpozioane, ateliere de lucru,
evenimente, reuniuni, activități educative
și culturale, furnizare de informații în
materie de educație, furnizare de publicații
electronice online nedescarcabile, consiliere
în carieră (educație), fotoreportaje, servicii de
publicare electronică, microeditare, organizare și
coordonare de conferințe cu caracter comercial
și de afaceri, organizare de concursuri în scopuri
educative, furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură.
42. Servicii de cercetare științifică, cercetare
științifică și industrială, servicii de laboratoare
de cercetare, teste microbiologice, consultanță
științifică, întocmire de rapoarte științifice,
furnizare de informații științifice, furnizare de
studii științifice, realizare de studii științifice,
cercetare și analiză științifică, servicii de
cercetare științifică asistată de calculator,
servicii de laboratoare științifice, furnizare
de informații științifice referitoare la produse

chimice, cercetare și dezvoltare științifică,
furnizare de studii tehnice, realizare de studii
tehnice, proiectare și consultanță în inginerie,
teste de control al calității, cercetare privind
creșterea plantelor, cercetare biotehnologică în
domeniul agriculturii, servicii de cercetare și de
dezvoltare în domeniul îngrășămintelor.

───────

(210) M 2022 04911
(151) 18/07/2022
(732) BIO HOLISTIC SRL, STR.

NICOLAE BELDICEANU, NR. 5,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bio Holistic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.07; 05.09.10

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru reglarea
imunității, suplimente alimentare, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente nutritive lichide, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare lichide, suplimente
nutritive minerale, suplimente prebiotice,
suplimente antioxidante, suplimente lichide
din plante, suplimente lichide cu vitamine,

(591) Culori revendicate: verde, maro, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi, suplimente
dietetice care conțin oligoelemente, suplimente
dietetice pentru controlul colesterolului,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente alimentare proteice, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente dietetice
și nutritive, suplimente pe bază de plante,
suplimente alimentare cu acid folic, suplimente
alimentare cu coenzima q10, batoane alimentare
ca suplimente nutritive, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
polen, suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu.
29.  Ulei de cocos pentru alimente, ulei organic
de cocos pentru uz alimentar, ulei și grăsime
de cocos (de uz alimentar), unt, preparate
din unt, unt de arahide, unt de cocos, unt
pentru gătit, remă de unt , uleiuri aromatizate,
uleiuri comestibile, uleiuri și grăsimi, uleiuri și
grăsimi comestibile, spirulină preparată, tofu,
gustări pe bază de tofu, lapte de ovăz,
alge (prelucrate), alge uscate comestibile, alge
comestibile, alge comestibile, preparate, alge
comestibile, conservate, alge marine, uscate,
fructe uscate, amestecuri de fructe uscate.
30. Înlocuitor de cremă, cremă de ciocolată
pentru pâine, sosuri, sosuri conservate, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru gătit, sosuri gata
făcute, sosuri (condimente), oțet, oțet aromat,
oțet balsamic, oţet alb, făină, făină comestibilă,
făină vegetală, drojdie, drojdie instant, drojdie
pudră, miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, cereale, cereale procesate, ovăz
decojit, ovăz măcinat, ovăz prelucrat, fulgi de
ovăz, batoane de ovăz, făină de ovăz, sare, sare
de bucătărie, sare de masă, snacks-uri crocante,
condimente comestibile, condimente alimentare.
35. Servicii de comert (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse naturale (exceptand transportul
lor), prezentarea pentru vânzare şi vânzarea
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
pe internet prin intermediul unui site web
specializat de tip magazin on line, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
informaţii, servicii de asistenţă comercială pentru

consumatori, în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, servicii de agentii
de import-export cu produse, echipamente
şi accesorii de tipul celor sus-menţionate,
magazine on line.

───────

(210) M 2022 04913
(151) 18/07/2022
(732) CORA OFFICE SOLUTIONS

S.R.L., BĂRĂBANŢ, STRADA
GĂRII NR.4B, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, 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)

Cora Office SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01; 26.04.09

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

clase:
35. Servicii de comerț (vanzarea cu amănuntul
si cu ridicata) si regruparea in avantajul tertilor a
produselor de birotica si papetarie, imprimante,
monitoare, proiectoare, tastaturi, imprimante
xerox, faxuri, calculatoare si periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, cartuse,
tonere, detergenti, produse de curatenie,
săpunuri, cosmetice, articole de parfumerie
și odorizante, dezinfectante, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, exceptând transportul lor, permiţând



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

197

clienţilor să vadă şi să cumpere comod aceste
produse din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web, furnizare de informatii
si sfaturi comerciale pentru consumatori in
legatura cu aceste produse, inclusiv servicii
de asistenta si consultanta, servicii de agenții
de import-export, administrarea magazinelor,
servicii de informaţii comerciale, organizare,
coordonare si planificare targuri si expozitii cu
caracter publicitar si comercial.
40. Tipografie, imprimare litografică, gravare,
tiparire flexografica, servicii de tipărire, tiparirea
revistelor si a altor publicatii periodice, servicii
de tipărire de articole de papetărie, imprimare
de fotogravuri, servicii de finisare a tipăriturilor
(legătorie), servicii de finisare (pliere) a
materialelor tipărite, servicii de tipărire digitală la
cerere de cărți și alte documente, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
de tipărit, tiparirea de etichete si placute metalice
prin litografiere, gravare, tiparire flexografica,
asamblare de materiale la comandă pentru terți,
imprimare pe materiale textile, imprimarea pe
materiale textile si de îmbracaminte, gravarea
sticlei.

───────

(210) M 2022 04918
(151) 18/07/2022
(732) SC WHITE RASNOW INVEST SRL,

STR I. C FRIMU NR. 3, JUDETUL
CLUJ, BOJU, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rasport
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate.

───────

(210) M 2022 04919
(151) 18/07/2022
(732) LUCIAN MEDINSCHI, STR.

EXERCITIU 84, BLOC A9, SCARA
B, ETAJ 4, APT 17, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Munte-mă Frumos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

(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.

───────
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(210) M 2022 04920
(151) 18/07/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR NR. 15, PARTER,
AP. 2, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MORE PRECIOS THEN GOLD

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, parfumuri, baze pentru parfumuri
de flori, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
parfumuri pentru corp, uleiuri naturale pentru
parfumuri.

───────

(210) M 2022 04922
(151) 18/07/2022
(732) S.C. THE STUDIO AM UTOPIA

S.R.L., CALEA MOSILOR NR.
88, SC. F, AP. F1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030152, ROMANIA

(540)

The Studio AM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, servicii it, testare,
autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2022 04923
(151) 18/07/2022
(732) CERTION SRL, ALEEA

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

(540)

RIVIeRa SUD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.03.02

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, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
management de afaceri în domeniul atracțiilor
pentru vizitatori, managementul de afaceri al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de asistență și consultanță în managementul
afacerilor, furnizarea de informaţii comerciale,
efectuare de cercetări de afaceri, servicii
de marketing, managementul și administrarea

afacerilor, asistență în administrarea afacerilor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, administrare a
afacerilor pentru hoteluri din stațiuni turistice,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înființării și exploatării restaurantelor, publicitate,
gestionare, organizare şi administrare de
afaceri comerciale, lucrări de birou, editare a
produselor de imprimerie publicitare, distribuire
de materiale publicitare, activităţi promoţionale,
consultanţă privind organizarea, managementul
şi administrarea întreprinderilor și stațiunilor,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, management organizațional
și comercial pentru hoteluri și spații de
cazare, management organizațional pentru
spații destinate stațiunilor, servicii de analiză
a prețurilor de cazare, prospectare pe piaţă,
cercetare de piaţă şi analiză de piaţă, prelucrare
electronică a datelor, furnizarea de informații
comerciale, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, alcătuire şi gestionare
a fişierelor de date, consultanţă şi informaţii
privind serviciile menţionate anterior, serviciile
menţionate anterior, furnizate de asemenea
prin intermediul reţelelor electronice, precum
internetul.
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, administrare
de portofolii de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, managementul proprietăților
imobiliare.

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de evenimente educative, de
divertisment, culturale şi recreative, organizarea
de sărbători şi petreceri, organizarea de
expoziții cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, organizare de evenimente,
organizare de congrese, organizare de convenții,
organizare de seminarii, organizarea de
ateliere de lucru, organizare de simpozioane,
organizarea de întâlniri, organizare de târguri
și festivaluri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, organizare de alte evenimente
similare, administrarea serviciilor de divertisment
furnizate de hoteluri și restaurante în stațiuni,
furnizare de instalații de divertisment în hoteluri,
restaurante și stațiuni, punerea la dispoziție
de facilități de recreare, sport, fitness și înot,
publicare, editare, împrumutare şi distribuire
de cărţi, reviste, ziare, magazine, comunicate
de presă, pliante, broşuri şi alte produse de
imprimerie şi periodice, precum şi de publicaţii
electronice, inclusiv în domeniul vacanţei,
turismului şi recreerii, consultanţă, instrucţiuni
şi informaţii privind serviciile menţionate
anterior, de asemenea prin intermediul reţelelor
electronice, precum internetul.

───────

(210) M 2022 04924
(151) 19/07/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES, NR. 50, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MOSSEPT

(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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 04925
(151) 19/07/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES, NR. 50, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

IMMUKIDS ASTROBEARS

(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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 04926
(151) 19/07/2022
(732) GIN CLINIC S.R.L., STR.

CIREŞULUI, NR. 18, SAT SÎNTANA
DE MUREŞ, JUD. MUREŞ, COM.
SÎNTANA DE MUREȘ, 547565,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

GINCLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.01; 26.11.12

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 04927
(151) 19/07/2022
(732) HAIR TRIBE SALON S.R.L., STR.

BISERICII, NR. 8, SAT BUGHEA,
JUD. ARGEŞ, COM. BUGHEA DE
JOS, 117165, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Frizerescu BARBER SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
10.05.07

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

44. Servicii de îngrijire și înfrumusețare pentru
oameni.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), albastru (HEX #88cfd9), alb
(HEX #ffffff)
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(210) M 2022 04932
(151) 19/07/2022
(732) HERMANNGAS SRL, STR.

IAZULUI, NR. 2, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

HERMANNGAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru autovehicule, propan, rezervoare de
gaz lichefiat, publicitate și reclamă pentru
spălătorii auto cu autoservire, servicii de
fidelizare, organizare de promotii pentru clientii
spalatoriilor auto, publicitate, inclusiv publicitatea
online pentru combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, 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 combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, pentru vanzarea
de combustibil pentru autovehicule, propan,
rezervoare de gaz lichefiat, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic de combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu combustibil pentru
autovehicule, propan, rezervoare de gaz
lichefiat, furnizarea unui catalog online,
nedescărcabil, cu informații despre combustibil
pentru autovehicule, propan, rezervoare de gaz
lichefiat, servicii de intermediere comercială in
legatura cu combustibil pentru autovehicule,
propan, rezervoare de gaz lichefiat, organizarea
și coordonarea de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri publicitare
pentru combustibil pentru autovehicule, propan,
rezervoare de gaz lichefiat, servicii de agenţii
de import-export in legatura cu combustibil
pentru autovehicule, propan, rezervoare de

gaz lichefiat, 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.

───────

(210) M 2022 04933
(151) 19/07/2022
(732) SC PlantExtrakt SRL, ŞOS.

ZALĂULUI, NR. 46, JUD. CLUJ,
RĂDAIA, CLUJ, ROMANIA

(540)

VERDIOGAST
(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.

───────
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(210) M 2022 04934
(151) 19/07/2022
(732) SEINEANA PRODUCT S.R.L.,

STR. CUZA VODĂ, NR. 12, JUD.
MARAMUREŞ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

MEȘTERUL SALATELOR
SEINEANA SPECIAL PENTRU

VOI! TRADIȚII DIN 1859

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
02.09.01; 27.07.01; 05.09.24

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

30. Oțet.
───────

(210) M 2022 04937
(151) 19/07/2022
(732) OCTAVIAN SANDU, STR. UIOARA,

NR. 3, BL. M2, SC. 7, ET. 1, AP.
243, 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,
ROMANIA

(540)

PETRECETI CU NOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.04.02; 22.01.10; 22.01.15; 22.01.21;
16.01.13; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06

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

38. Servicii de difuzare, difuzare tv, difuzare
radio, difuzare tv prin satelit, difuzare tv prin
cablu, comunicaţii prin telefon, servicii interactive
de telefonie, servicii de mesaje prin telefon,
servicii de comunicaţie prin intermediul undelor
radio, a telefoanelor, a internetului, a web-
ului în toată lumea, a cablului, a satelitului, a
microundelor şi a reţelelor electrice, telefonie.
41. Servicii de educare şi divertisment sub
formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet,
producţia şi prezentarea de programe radio
şi televiziune, de filme cinematografice, de
spectacole, de video, de dvd, de programe
prin cablu, de programe prin satelit şi/sau
de programe prin internet, divertisment prin
intermediul producţiilor de teatru, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de concursuri telefonice interactive,
servicii de editură, furnizarea de educaţie

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

(591) Culori revendicate: roşu (RAL 3020),
verde, mov, alb, maro, crem, negru,
portocaliu
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şi divertisment prin intermediul radioului,
televiziunii, satelitului, cablului, telefonului,
web-ului în toată lumea şi prin internet,
organizarea de spectacole, închirierea de
înregistrări sonore şi de spectacole pre-
înregistrate, de filme, de spectacole radio
şi televiziune, producţia de casete video şi
video discuri, divertisment radio, divertisment
de televiziune, divertisment cinematografic,
divertisment de teatru, spectacole de jocuri,
servicii de divertisment de televiziune implicând
participarea telefonică a audienţei, divertisment
interactiv pentru folosire cu telefonul mobil,
furnizarea de jocuri pe bază de internet,
operaţiuni de loterie şi jocuri de noroc, servicii
de jocuri de amuzament, servicii de jocuri,
servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de casino, organizarea de turneuri,
competiţii, concursuri, jocuri şi/sau evenimente
de jocuri de cărţi şi casino, servicii de
loterii, furnizarea oricărui serviciu dintre cele
menţionate anterior telefoanelor mobile, printr-o
reţea de mobile, prin satelit de comunicaţii, prin
microunde sau prin orice alt mediu electronic,
digital şi analog, în direct, electronic, prin
reţea de calculatoare, prin internet, online
şi prin intermediul televizorului, organizarea,
producţia şi prezentarea de evenimente în
scop educaţional, cultural sau de divertisment,
organizarea, producţia, managementul şi
prezentarea de competiţii, concursuri, jocuri,
spectacole de jocuri, spectacole cu întrebări şi
răspunsuri (quizzes), zile de distractie, expoziţii
cu scop educativ, cultural sau de divertisment,
spectacole, spectacole stradale, evenimente
puse în scenă, petreceri), reprezentări de teatru,
concerte, spectacole în direct şi evenimente
cu participare cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, furnizarea de organizări şi
producţii de video-clipuri prin reţele de mobil
sau de calculator în scop de divertisment şi/sau
educativ.

───────

(210) M 2022 04938
(151) 19/07/2022
(732) PHYLAXIA VETERINARY

MANAGEMENT SRL, CALEA
MOINESTI, NR. 34, ET. 1, JUDET
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

CALVOCALM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. 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, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, consultanță privind comerțul în
barter, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, organizare de târguri comerciale

5. Antibiotice de uz veterinar, suplimente
dietetice de uz veterinar, substanțe dietetice
adaptate pentru uzul veterinar, aditivi alimentari
medicali de uz veterinar, preparate igienice
de uz veterinar, dezinfectante de uz veterinar,
medicamente de uz veterinar, loțiuni de
uz veterinar, preparate farmaceutice de uz
veterinar, preparate bacteriene de uz veterinar,
suplimente nutritive de uz veterinar, medicație
de uz veterinar pentru calmarea durerii,
preparate cu aminoacizi de uz veterinar, produse
antiinfecțioase de uz veterinar, fermenți de uz
medical sau veterinar, aminoacizi de uz medical
sau veterinar, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, dezinfectanți și antiseptice.
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în scopuri publicitare, promovare de târguri
în scop comercial, organizare și realizare de
târguri comerciale, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, distributie de produse în
scopuri publicitare, servicii de agentii de import și
export, publicitate și marketing pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, distribuire de prospecte și de mostre.
39. Servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului, transport de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de distribuție de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.

───────

(210) M 2022 04941
(151) 19/07/2022
(732) SERBAN ANCA-DIANA,

STR.PETRE ISPIRESCU, NR.130,
BL.1, ET.5, AP.13, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

D mBC future-
proof your brand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.01

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

2. Produse pentru prevenirea 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.
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 descarcabil pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme pentru aparate care funcționează
cu fise, case de marcat, dispozitive de
calculat, computere și 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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.

───────
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(210) M 2022 04942
(151) 19/07/2022
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. GĂRII NR. 59, JUD.
CĂLĂRAȘI, VASILAȚI, 917280,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

GENEROS TOP PREMIUM
ELITE COMPANIA

SEMINTE FUNDULEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.08; 26.11.12

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

31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
și neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute și neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol.
35. Regruparea în avantajul terţilor a semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol (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 semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse

pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare lasemințe de
floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate
de uz agricol, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol
(exceptând transportul lor), reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cusemințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la semințe de floarea-soarelui, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol.

───────
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(210) M 2022 04943
(151) 19/07/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

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

(540)

prospeteria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.03

clase:
29. Came, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din came, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, fierte, jeleuri,
dulcețuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și
grăsimi alimentare, alimente si preparate pe
bază de carne, pește, fructe, legume, oua,
insecte comestibile, băuturi din lapte cu conținut
predominant de lapte, substituenți de lapte, lapte
de migdale, lapte de nucă de cocos, lapte de
arahide, lapte de orez, lapte de soia, ciuperci
conservate, boabe și nuci preparate pentru
consum alimentar, semințe pregătite pentru
consum alimentar.
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, 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), băuturi pe
bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai, cereale
preparate pentru consum alimentar, fulgi de
ovăz, fulgi de porumb, orz decorticat, bulgur,
mușii, pizza, plăcinte, sandvișuri, nuci învelite în

ciocolată, arome destinate îmbunătățirii gustului
alimentelor, altele decât uleiurile esențiale,
pentru băuturi
31. Fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
pentru bauturi non-alcoolice.
43. Servicii furnizate de persoane sau
întreprinderi al căror scop este de a pregăti
alimente și băuturi pentru consum.

───────

(210) M 2022 04944
(151) 19/07/2022
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

CONSTANTA, BD. TOMIS NR. 51,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, AP.46, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CSM CT

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 24.01.11

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

208

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

25. Articole de îmbrăcăminte,articole de
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților în magazine
specializate și în magazine online a articolelor
de îmbrăcăminte, încălțăminte, șepci, pixuri,
brichete, portofele, poșete, prosoape, cărți și alte
suveniruri (exceptând transportul lor).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
furnizare de activități ale unui club sportiv.

───────

(210) M 2022 04945
(151) 19/07/2022
(732) ENDEMOL SHINE ITALY SPA, VIA

MONTE ZEBIO, 32, ROME, 00195,
ITALIA

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

(540)

TU URMEZI!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Emisiuni de televiziune, filme și înregistrări
video descărcabile, emisiuni de televiziune, filme
și înregistrări video descărcabile sub formă
de spectacol de jocuri, dvd-uri preînregistrate
și alte suporturi preînregistrate, dvd-uri
preînregistrate și alte suporturi preînregistrate
care conțin emisiuni de televiziune, filme și
înregistrări video sub formă de spectacol de
jocuri, software descarcabile pentru computere,
aplicatii software descarcabile pentru telefoane
mobile, telefoane inteligente, tablete si alte
aparate pentru comunicatii mobile, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
software pentru jocuri descarcabile, dvd-uri
preînregistrate și alte suporturi preînregistrate
care conțin jocuri pe calculator, jocuri de
calculator descărcabile, jocuri pe calculator
și video sub formă de spectacol de jocuri,
software descarcabile de calculator pentru
streaming de conținut media audio-vizual
prin internet, conținut media inregistrat sau

descarcabil, aparate pentru înregistrări audio-
video, înregistrări de programe de televiziune
și filme, programe de televiziune descărcabile,
filme, muzică, înregistrări audio, podcasturi,
videoclipuri, înregistrări audio-vizuale, difuzări
video, media, fișiere de imagine, grafice
și tonuri de apel, publicații care pot fi
descărcate, software de aplicație descarcabil/
e pentru metavers, interfețe pentru metavers
descarcabile, fișiere imagine descărcabile,
cu avatare pentru metavers, bunuri virtuale
descărcabile, și anume, obiecte de colecție
digitale create utilizând software bazată pe
tehnologia blockchain și contracte inteligente,
care prezintă lucrări audio, lucrări vizuale, lucrări
audio-vizuale, reprezentări grafice, fotografii,
imagini și transpune software pentru calculator
sub formă de obiecte de colecție digitale
descărcabile și medii digitale descărcabile create
folosind software bazat pe tehnologia blockchain
și contracte inteligente, cu lucrări audio,
lucrări vizuale, lucrări audio-vizuale, reprezentări
grafice, fotografii, imagini și experiențe.
41. Divertisment, informații în materie
de divertisment, servicii de divertisment
interactiv, divertisment televizat, divertisment
cinematografic, divertisment de forma unui
program de televiziune sub forma unui
spectacol de jocuri, divertisment de forma
unui film sub forma unui spectacol de jocuri,
furnizare de film de divertisment nedescarcabil,
divertisment sub formă de videoclipuri care
nu pot fi descărcate, divertisment sub formă
de videoclipuri nedescărcabile care conţin
programe de televiziune sub formă de spectacol
de jocuri, divertisment sub formă de videoclipuri
nedescărcabile care conțin filme de natura
unui spectacol de jocuri, inchiriere de filme
si video, divertisment în direct, divertisment
sub formă de evenimente în direct, spectacole
de teatru, expoziții și spectacole stradale,
organizare de activitati culturale, divertisment
interactiv de televiziune, divertisment interactiv,
jocuri pe calculator nedescărcabile, divertisment
sub formă de jocuri pe calculator nedescărcabile
sub formă de spectacol de jocuri, realizarea si
prezentarea concursurilor, închiriere de filme,
furnizare de informaţii educaţionale şi de
divertisment printr-o reţea de calculatoare,
servicii de divertisment teatral, muzical, de
televiziune și de film, organizare, producție
și prezentare de spectacole live, trupă live,
comedie, dans, muzică și spectacole de modă,
producție de spectacole teatrale, muzicale,
culturale și de modă, servicii educaționale
furnizate de programe de radio, televiziune
și filme, producție de programe de radio și
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televiziune, producție și prezentare de filme,
publicare, editare, furnizare și împrumut de
cărți, ziare, reviste, publicații, alte publicații
periodice, imagini electronice și lucrări de artă,
cărți nedescărcabile, ziare, reviste, publicații,
alte periodice, imagini electronice și lucrări de
artă, furnizare de jocuri online pe calculator,
furnizare de jocuri și jocuri de noroc online,
toate serviciile menționate mai sus furnizate
și prin internet, rețele de telefonie mobilă și/
sau alte rețele multimedia interactive, servicii
de divertisment, și anume, furnizare de bunuri
virtuale online, nedescărcabile, servicii de
divertisment, și anume, furnizare de emisiuni
de televiziune virtuale, filme și înregistrări video
on-line, nedescărcabile și jocuri de calculator
pentru utilizare în medii virtuale, servicii de
divertisment, și anume, furnizarea unui mediu
on-line pentru tranzacționarea cu artă virtuală
și digitală, obiecte de colecție, bunuri virtuale,
fișiere digitale, active 3d și jetoane nefungibile,
furnizare de software online care nu poate fi
descărcat pentru furnizarea de acces la obiecte
de colecție virtuale, jetoane nefungibile și alte
jetoane de aplicație, organizare, promovare și
desfășurare de conferințe, expoziții și expoziții
comerciale în scopuri educaționale în domeniul
tehnologiei, jetoane nefungibile, obiecte de
colecție virtuală, artă digitală, obiecte de colecție,
bunuri virtuale, fișiere digitale, active 3d, servicii
de informare, consiliere și consultanță referitoare
la cele menționate anterior.

───────

(210) M 2022 04946
(151) 19/07/2022
(732) ELRO ENIGMA S.R.L.,

SAT CĂLDĂRARU, STR.
INDEPENDENȚEI NR. 99B, CAM.
1, ET. 1, JUD. ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

joytoy.shop

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06

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

10. Aparate, dispozitive și articole pentru
activitate sexuală.

───────

(210) M 2022 04947
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE-QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

CAFE MARITA

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 04948
(151) 19/07/2022
(732) OVIDIU - GHEORGHE

ABDRUDAN, STR. CIHEIULUI
NR. 3, BL. PB45, ET.3, AP. 14,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

JÉRÔME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii oferite de un
restaurant, servicii de bistro, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, 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 în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2022 04949
(151) 19/07/2022
(732) OVIDIU - GHEORGHE

ABDRUDAN, STR. CIHEIULUI
NR. 3, BL. PB45, ET.3, AP. 14,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

fughi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii oferite de un
restaurant, servicii de bistro, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bar, smoothie bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────

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

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA
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(210) M 2022 04950
(151) 19/07/2022
(732) FIRST SECURITY PROVIDER

SRL, STR. CATINEI NR. 11-13,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FIRST SECURITY PROVIDER
(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 persoanelor, monitorizarea alarmelor de
securitate și antifurt, servicii de paza pe timp
de noapte, servicii de gardă de corp, servicii de
pază pentru obiective și instalații prin sisteme de
monitorizare la distanță.

───────

(210) M 2022 04952
(151) 19/07/2022
(732) IONEL ANGHEL, STR. CAP.

ILINA NR. 6, BL.14, SC.2, ET.4,
AP.77, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PAPA GYROS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.11.02;
26.11.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi, uleiuri
și grăsimi comestibile, deserturi pe bază de
fructe, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, creme tartinabile pe bază de
alune, jeleu de migdale, pastă de măsline, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, unt de
arahide, topping-uri de nuci, tartă umplută cu
fructe, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, salate de fructe,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, gogoși,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare, omlete,
plăcintă cu carne, salate de legume, salate
preparate, supe, tocane (alimente), deserturi
din iaurt, deserturi pe bază de lapte (budinca),
brânzeturi, deserturi preparate din produse
lactate (budinca), alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă
la grătar (bulgogi), carne preparată, cartofi
umpluți, falafel, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab (carne tocată), surimi
(preparat din pasta de peşte), bacon, bratwurst
(cârnaţi), cabanoși pe băț, cabanoși pentru
hotdog, cârnați în aluat, cârnați, carne, cârnați
afumați, cârnați conservați, cârnați cruzi, carne
conservată, carne congelată, carne proaspătă,
carne prăjită, carne de vită, carne de rață, carne
de porc, cărnuri, hamburgeri (carne toccata),
fripturi, înlocuitori de carne, pateuri din carne,
tartinabile, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
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30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetarie
inghetate) şi șerbeturi, sare, mirodenii, arome
şi condimente, cereale procesate, amidon şi
produse din acestea, preparate pentru copt şi
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole, respectiv, miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, pufuleţi cu
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, boabe de porumb
prăjite, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), chifle
umplute, clătite sărate, clătite, chipsuri din
cereale, covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi
(din cereale pentru consum uman), gustări care
constau în principal din pâine, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe
bază de orez), rulouri cu cârnați proaspeți,
sandvișuri (paine umpluta), rulouri umplute
(produse de patiserie), sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne, snack-uri preparate din
făină de cartofi, tortillas, taco, arahide glazurate
(produs de cofetărie), aluaturi împletite prăjite,
batoane de cereale şi batoane energizante,
biscuiți sărați, budinci, cozonaci, cornuri, clătite
americane, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat, prăjitură cu
pâine, pâine, baghete, chifle, aluat, amestecuri
de aluat, făină de aluat, produse din aluat gata
de copt, amestec de condimente, amestecuri
condimentate, amestecuri pentru umplutură
care conțin pâine, amestecuri pentru umpluturi
(alimente), arome preparate din carne destinate
îmbunătăţirii gustului, ketchup (sos), muștar,
maioneză, sosuri (condimente), agenţi de
legare pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată,
aluaturi şi amestecuri din acestea, preparate
alimentare pe bază de cereale, paste uscate şi
proaspete, noodles şi paste umplute, glazuri şi

umpluturi dulci, miere, sandviș din brânză topită,
plăcintă cu carne, covrigi glazurați cu ciocolată,
covrigi cu glazură de ciocolată, produse de
patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie vieneză, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), pateuri
(produse de patiserie), deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie daneze
din foitaj, preparate aromatice, altele decât cele
esenţiale pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi, lipii cu pui, lipii pentru sandvișuri (pâine),
pâine pita.

───────

brânză topită, frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab.

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea alimentelor,
servicii oferite de pizzerii, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii ale bistrourilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de local public, servicii de ceainărie, servicii de
terasă berărie, servicii oferite de snack-baruri,
servicii de catering, servicii oferite de rotiserii,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

213

(210) M 2022 04954
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR.68, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

ENERSPRINT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 04955
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

GASTOPAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 04956
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

HEPAFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 04957
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

ULCYLORI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 04958
(151) 19/07/2022
(732) EDY CHAN, SOS. FUNDENI

NR.44, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 04.03.03

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

35. Servicii publicitare, de marketing și
promoționale, asistenţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
închiriere de echipament de birou în spații pentru
co-working, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, afaceri imobiliare,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), 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, închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
închirieri de mobilier.

───────

(210) M 2022 04960
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

PROSTANATUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 04961
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

OMEGAMAIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, galben închis,
rosu Inchis, negru, galben deschis
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(210) M 2022 04962
(151) 19/07/2022
(732) COSTIN CRETULESCU, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

petite lala
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 04963
(151) 19/07/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR.68, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

LIPORAPID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 04966
(151) 19/07/2022
(732) ALDIS SRL, STR. ING. GEORGE

NAGHI NR.1, JUDETUL
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

1990 CĂLĂRAȘI Aldis
gust autentic românesc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 27.07.01;
25.01.19

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi alimentare,
alimente pe bază de carne sau pește, măduvă
de animale alimentară, bacon (slănină), caltaboș
cu sânge, cârnați cu sânge, ulei de oase,
comestibil, mezeluri, grăsime din nucă de cocos,
crenvurști prăjiți în aluat (corn dogs), falafel,
amestecuri cu conținut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, conservat, hrană pentru pești
pentru consum uman, produse alimentare pe
bază de pește, carne uscată prin înghețare/carne
liofilizată, gelatină, șuncă, crenvurști pentru hot
dog, gelatină alimentară, untură, pate de ficat/
pastă de ficat, ficat, piftie din carne, carne,
conservată, carne la conservă, porc, cheag,
cărnuri sărate, pește sărat, învelișuri pentru
cârnați, naturale sau artificiale, cârnați, cârnați în
aluat, seu alimentar, rulouri de varză umplute cu
carne.
35. Publicitate și reclamă pentru produse din
clasa 29, realizarea de materiale promoționale
pentru produse din clasa 29, regruparea în
avantajul terților a produselor din clasa 29,

(591) Culori revendicate: albastru, galben, 
alb,maro deschis
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gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială pentru produse din clasa 29
(exceptand transportul lor), compilarea de
informatii pentru crearea unor baze de date
pentru clienți, lucrări de birou, sondaje de piață
pentru produse din clasa 29, servicii de agentii
de import-export pentru produsele din clasa 29.
39. Ambalarea de produse din clasa 29,
depozitarea de produse din clasa 29, transportul
de produse din clasa 29, distribuirea de produse
din clasa 29.

───────

(210) M 2022 04967
(151) 19/07/2022
(732) DOCTOR TROTINETA SRL,

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918
NR. 49, CAMERA NR.1, BL.J39,
SC.B, ET.2, AP.22, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DOCTOR TROTINETA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.15;
18.01.14; 14.07.09; 24.13.25; 29.01.12

clase:
9. Baterii pentru vehicule electrice, stații de
alimentare pentru trotinete electrice.
12. Vehicule electrice, trotinere electrice, parti
si accesorii pentru trotinete electrice, piese
de schimb pentru trotinete electrice respectiv:

cauciucuri fără cameră pentru vehicule pe
două roți, roți pentru trotinete electrice, camere
pentru pneuri pentru roți de trotinete electrice,
anvelope pneumatice și camere de aer pentru
trotinete electrice, camere de aer (pentru
vehicule motorizate pe două roți sau biciclete),
luminatoare pentru vehicule electrice, huse
pentru suporturi de difuzoare pentru vehicule
electrice, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi pentru apărătoare de noroi sub formă
de piese structurale ale vehiculelor pe două
roți, oglinzi retrovizoare pentru trotinete electrice,
manșoane pentru ghidoane de trotinete
electrice, mânere rotative pentru trotinete
electrice, mânere de schimbător de viteză pentru
vehiculele terestre pe două roți, tambururi de
frână pentru trotinete electrice, garnituri pentru
frână pentru trotinete electrice, saboți de frână
pentru trotinete electrice, manete de frână
pentru pentru trotinete electrice, componente
de frână pentru vehicule terestre pe două
roți, plăcuțe de frână pentru vehicule terestre
pe două roți, sisteme de suspensie pentru
trotinete electrice, arcuri de suspensie pentru
trotinete electrice, amortizoare de suspensie
pentru trotinete electrice, benzi de protecție cu
inserții reflectorizante pentru trotinete electrice,
cricuri pentru trotinete electrice, suporturi pentru
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi
pentru vehicule pe două roți, cârlige (bare de
remorcare) pentru vehicule pe două roți, tablouri
de bord pentru trotinete electrice, huse adaptate
pentru tablouri de bord la trotinete electrice,
rulmenți cu bilă pentru trotinete electrice,
monocicluri motorizate, sisteme de alarmă
pentru trotinete electrice, pompe de aer pentru
vehicule cu motor pe două roți sau biciclete,
sonerii metalice pentru trotinete electrice, piulițe
de jante pentru roți de trotinete electrice, etriere
de frână pentru trotinete electrice, componente
pentru trotinete electrice, respectiv capete de
mânere de ghidon, manete de control pentru
ghidon (piese de trotinete electrice), trotinete
(vehicule), echipamente electrice antifurt pentru
trotinete electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
trotinete electrice, vehicule electrice, parti si
accesorii pentru trotinete electrice, servicii de
publicitate, marketing şi promovare in legatura
cu trotinete electrice, vehicule electrice, parti
si accesorii pentru trotinete electrice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul de trotinete electrice, vehicule
electrice, parti si accesorii pentru trotinete
electrice, publicitate, inclusiv promovarea
vânzării de produse şi servicii pentru terţi prin
transmiterea de material publicitar şi difuzarea

(591) Culori revendicate: negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de mesaje publicitare prin reţele informatice,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic in legatura cu trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
promovarea vânzării la produselor şi/sau servicii
ale terţilor pe un site şi/sau un portal de
internet, publicitate, inclusiv promovare aferentă
vânzării de articole si servicii pentru terti, prin
transmiterea materialului publicitar si difuzarea
mesajelor publicitare prin retelele informatice,
publicitate la serviciile altor vânzători, permiţând
clienţilor să vadă şi să compare comod
produsele şi serviciile acelor vânzători, studii de
piata, analize de piaţă, publicitate directă prin
poştă, servicii de promovare, publicitate pentru
trotinete electrice, vehicule electrice, parti si
accesorii pentru trotinete electrice, organizarea
şi coordonarea de spectacole comerciale în
scopuri de afaceri comerciale sau publicitare
pentru trotinete electrice, vehicule electrice,
parti si accesorii pentru trotinete electrice,
informaţii şi asistenţă privind furnizarea şi
promovarea mărfurilor şi serviciilor şi alegerea
şi prezentarea produselor, furnizare de informaţii
şi consiliere potenţialilor cumpărători de mărfuri,
bunuri şi servicii, informaţii pentru afaceri,
informaţii comerciale furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, gestiunea afacerilor de comerţ cu
amănuntul pentru terţi in legatura cu trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, prezentare de bunuri
în mijloace de comunicare, pentru vânzări,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianţii cu
amănuntul, servicii de informare, consiliere
şi consultanţă cu privire la toate serviciile
menţionate mai sus, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de informare în legătură cu
achiziţionarea online, furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, publicitate şi marketing cu privire la
trotinete electrice, vehicule electrice, parti si
accesorii pentru trotinete electrice, regruparea,
în folosul terţilor, a unei game variate de trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, permiţându-le clienţilor
să vadă şi să aleagă comod respectivele
produse prin intermediul telecomunicaţiilor, lant
de magazine, servicii de agentii import-export
de trotinete electrice, vehicule electrice, parti

si accesorii pentru trotinete electrice, furnizarea
de spatii pe site-uri in scopul de a face
reclama pentru bunuri si servicii, prezentarea
produselor in toate mediile de comunicare,
in scopul vanzarii cu amanuntulsi/sau cu
ridicata, servicii de achiziții, inclusiv asigurarea
pentru alții a unor surse de aprovizionare
și a condițiilor de cumpărare pentru trotinete
electrice, vehicule electrice, parti si accesorii
pentru trotinete electrice, gestionarea afacerilor
pentru terți, inclusiv, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale, organizarea de contracte
pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri
și servicii și furnizarea de informații despre
prețurile bunurilor și serviciilor, furnizori și
afaceri, servicii informatice care furnizează
acces la informații prin intermediul rețelelor de
calculatoare referitoare la companii.
37. Reparare de trotinete electrice, montare și
reparații de anvelope pentru trotinete electrice,
întreținere și reparații de trotinete electrice,
montare piese de schimb pentru trotinete
electrice

───────

(210) M 2022 04968
(151) 19/07/2022
(732) SMS ALLEX SERV SRL, STR. ION

IONESCU DE LA BRAD, BL.84,
SC.C, AP. 13, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

FitterMaster

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

clase:

(591) Culori revendicate: galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
furnizare de informații privind comerțul
exterior, consultanță privind comerțul în barter,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul in legatura cu usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic
de usi din sticla, cabine de dus, balustrade
din sticla, compartimente din sticla, placi de
sticla, pardoseli din sticla, trepte din sticla,
marchize din sticla, mobilier din sticla, inchideri
din sticla pentru terase si balcoane, servicii
de comerț cu amănuntul în magazine de
usi din sticla, cabine de dus, balustrade din
sticla, compartimente din sticla, placi de sticla,
pardoseli din sticla, trepte din sticla, marchize
din sticla, mobilier din sticla, inchideri din sticla
pentru terase si balcoane, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru usi din sticla, cabine de dus,
balustrade din sticla, compartimente din sticla,
placi de sticla, pardoseli din sticla, trepte din
sticla, marchize din sticla, mobilier din sticla,
inchideri din sticla pentru terase si balcoane,
publicitate online pentru usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul de usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente
din sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla,
trepte din sticla, marchize din sticla, mobilier
din sticla, inchideri din sticla pentru terase si
balcoane, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare pentru usi din sticla, cabine
de dus, balustrade din sticla, compartimente din
sticla, placi de sticla, pardoseli din sticla, trepte
din sticla, marchize din sticla, mobilier din sticla,
inchideri din sticla pentru terase si balcoane.
37. Reparații sau întreținere de mașini și aparate
folosite la fabricarea produselor din sticlă,
furnizare de informații referitoare la repararea
sau întreținerea de mașini și aparate pentru
fabricarea articolelor din sticlă, servicii de

sticlărie, montare de sticlă de geamuri, instalare
de structuri de construcții cu sticlă, servicii de
montare de sticlă de geamuri pentru clădiri,
servicii de instalații și reparații de panouri din
sticlă, montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare de
geamuri (lucrări cu sticlă), servicii de construcții
de terase, servicii de construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcție de
sere (montare și închidere cu geamuri).

───────

(210) M 2022 04971
(151) 19/07/2022
(732) DRAGOS BUNEA, CALEA TURZII

NR.178, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Drum Bun - Aplicația
șoferilor responsabili /
Toate serviciile mașinii

tale într-o singură aplicație
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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), servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
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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, 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, marketing, 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, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a preţurilor, publicitate radio,
servicii oferite de centrale telefonice (preluare
apeluri telefonice), marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de
carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă / evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (rfp), servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii în
domeniul asigurărilor, subscrierea asigurărilor de
viaţă, subscrierea asigurărilor maritime, servicii
de brokeri de amanet, servicii de fonduri de
pensii private, activităţi de broker imobiliar,
brokeraj de titluri de valoare, servicii de brokeri /
agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni.
42. Efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, calibrare (măsurare), programare

computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
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), servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, dezvoltare de platforme de calculatoare.

───────

(210) M 2022 04972
(151) 19/07/2022
(732) SC BIO DRALBIN SRL, B-DUL

MIHAI VITEAZU, NR.7, SC.A, ET.7,
AP.27, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

MIEREA BUNICULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.23

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

30. Zahăr, miere, sirop de melasă.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2022 04973
(151) 19/07/2022
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MURES, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

RALLY ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 06.01.04;
25.01.19

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

41. Activităţi sportive, organizare de concursuri
(divertisment) sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de concursuri în scopuri educative, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de raliuri automobilistice, organizare
de evenimente automobilistice, organizare
de curse automobilistice, antrenări pentru
competiții automobilistice (instruire), organizare
de curse de automobile, divertisment de
tipul curselor automobilistice, organizarea de
cursuri avansate de conducere auto pentru
conducătorii de automobile, organizare de
evenimente de curse cu automobile de serie,
organizare de competiții și turnee legate de
curse de automobile, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la repararea motoarelor
automobilistice, organizare de ateliere de lucru
profesionale cu privire la întreținerea motoarelor
automobilistice, instruirea conducătorilor auto,
servicii oferite de școală auto, furnizare de

cursuri de conducere auto, instruire în domeniul
reparării automobilelor, cursuri de conducere
auto privind siguranța rutieră, furnizare de
informații referitoare la cursele auto, organizare
și coordonare de evenimente sportive, arbitraj
în cadrul evenimentelor sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
evenimente de curse de vehicule, furnizarea
de informatii legate de evenimente sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
transfer de know-how (instruire), acreditare
de competențe profesionale, acreditare de
performanțe educaționale, acreditare de servicii
de educație, atribuirea de certificate de absolvire,
acreditare cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de competiții sportive
și evenimente sportive, organizare, planificare
și coordonare de competiții sportive, organizare
de competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de competiții și turnee cu privire
la șofat, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, toate aceste servicii
in directa legatura cu automobilismul sportiv si
competitiile/raliurile organizate in acest domeniu.

───────

(210) M 2022 04974
(151) 19/07/2022
(732) ACVILA PROTECȚIE ROU SRL,

(540)

ACVILA PROTECTIE ROU

AUTOMOBILISM SPORTIV,
STR.POPA SAVU, NR.7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011431,
ROMANIA

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

SOSEAUA VERGULUI NR.
8, CORPUL C4, CAMERA 4,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022416,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 03.07.01

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii politice si anume: servicii
de reprezentare juridica, cercetari juridice,
organizarea reuniunilor politice cu scop social,
de protectie, de mediere, cluburi de intalniri,
servicii juridice.

───────

(210) M 2022 04977
(151) 20/07/2022
(732) ONIX GUARD SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA 5,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050556,
ROMANIA

(540)

ONIX GUARD OGS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 05.03.13

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 04978
(151) 20/07/2022
(732) NEXUS GUARD SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA 4,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050556,
ROMANIA

(540)

NEXUS GUARD
SECURITY NGS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 01.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

222

(210) M 2022 04979
(151) 20/07/2022
(732) FOX PRIVATE SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050556,
ROMANIA

(540)

FOX PRIVATE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 04980
(151) 20/07/2022
(732) LUC CONCEPT S.R.L., STR.

CONSTANTIN BRANCUSI,
NR. 51A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

OnOptic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.05;
16.03.13

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

44. Servicii medicale, chirurgie oftalmologică,
servicii prestate de opticieni, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de analize
medicale, servicii de oftalmologie, consultații
oftalmologice, servicii de optometrie.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#007074), alb (Hex #ffffff)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

223

(210) M 2022 04981
(151) 20/07/2022
(732) LAVANDA BALLA SRL, SAT

URSOAIA NR.48, JUDETUL IASI,
ROMANESTI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AURA ESSENTIAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
44. Servicii medicinale, servicii veterinare,
servicii de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horicultura și sivicultura.

───────

(210) M 2022 04985
(151) 27/07/2022
(732) FLORICICA VLAD, STR. VIRGIL

MADGEARU, NR. 16C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA, NR. 3, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VEGAN MIX
NEGRO 2000 SUSHI

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.01.03; 26.11.01;
26.05.10; 26.05.16; 27.07.01; 26.11.13

clase:
30. Sushi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert cu amanuntul de
preparate alimentare pe baza de peste, fileuri de
peste, sushi, dressinguri, orez.

───────

(591) Culori revendicate: mov (Hex #3D2161)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: rosu, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 04987
(151) 20/07/2022
(732) ASOCIAȚIA MUNICIPALĂ DE

MINIFOTBAL BUCUREȘTI,
STR.LIREI, NR.15, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021421, ROMANIA

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

(540)

CMFB SUPER LIGA
MINIFOTBAL BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.03.04; 26.03.05; 26.03.11; 29.01.02;
29.01.05; 29.01.06

clase:
35. Servicii de management de afaceri
pentru jucatori de minifotbal, promovare
de competiții și evenimente sportive de
minifotbal, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
competiții sportive de minifotbal, managementul
afacerilor sportivilor din minifotbal, management
promoțional pentru personalități sportive din
minifotbal, servicii de agenție pentru promovarea
personalităților sportive din minifotbal, servicii
de management pentru sportivi de performanță
din minifotbal, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți) de minifotbal,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive de minifotbal, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive de minifotbal, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive

pentru minifotbal, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive pentur
minifotbal, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive
internaționale de minifotbal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive pentru minifotbal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive
pentru minifotbal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive pentru
minifotbal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive pentru minifotbal,
servicii de publicitate în legătură cu eventimente
sportive de minifotbal, servicii de promovare în
legătură cu evenimente sportive de minifotbal,
servicii de marketing în legătură cu evenimente
sportive de minifotbal, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive de minifotbal, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale
de minifotbal, închirieri de spațiu publicitar,
închiriere de spațiu publicitar online, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
spațiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
și a presei, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, promovare de produse și servicii
printr un spatiu de pagini web.
41. Organizare de competiții de minifotbal,
organizarea de meciuri de minifotbal, organizare
de evenimente de minifotbal, divertisment
de tipul meciurilor de minifotbal, servicii
privind organizarea de evenimente de
minifotbal, organizare de evenimente sportive în
domeniul minifotbalului, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de minifotbal, organizare
și coordonare de programe de antrenamente
pentru minifotbal, organizare de competiții
sportive de minifotbal, administrare (organizare)
de competiții sportive de minifotbal, organizare și
coordonare de competiții sportive de minifotbal,
organizare de competiții și evenimente sportive
de minifotbal, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive in
minifotbal, organizare, planificare și coordonare
de competiții sportive de minifotbal, organizare
de activități sportive și competiții sportive
de minifotbal, activități sportive de minifotbal,
servicii sportive pentru minifotbal, antrenamente
sportive pentru minifotbal, pregătire sportivă
pentruminifotbal, organizarea turneelor sportive

(591) Culori revendicate: mov, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de minifotbal, pregătirea jucătorilor sportive
pentru minifotbal, exploatarea instalațiilor
sportive pentru minifotbal, furnizarea instalațiilor
sportive pentru minifotbal, organizare de
antrenamente de sport pentur minifotbal,
producție de evenimente sportive de minifotbal,
coordonare de evenimente sportive de
minifotbal, furnizare de informații despre
activități sportive de minifotbal, închiriere de
echipament pentru evenimente sportive de
minifotbal, furnizare de știri referitoare la
minifotbal, furnizare de informații referitoare la
minifotbal, servicii furnizate de cluburi sportive
de minifotbal, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive de minifotbal, supervizare și arbitraj în
evenimente sportive de minifotbal, furnizarea
de cursuri, antrenament și instruire în domeniul
minifotbalului, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive de minifotbal.

───────

(210) M 2022 04988
(151) 20/07/2022
(732) NICOLETA TEMELIE, STR.

TURTURELELOR, NR. 11B,
SCARA B, AP. 804, ET. 8,
BUCURESTI, 030836, ROMANIA

(540)

HARTA ASTRALA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, postere
din hârtie, postere montate, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite din hârtie,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri grafice, șasiu pentru tablouri,
paspartuuri pentru tablouri, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, afișe publicitare, agende,
albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, calendare tipărite, caricaturi, colaje,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive din
hârtie, etichete din carton, etichete din hârtie,
etichete pentru cadouri, felicitări, felicitări (care
însoțesc) cadouri, felicitări aniversare, felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
felicitări pentru ocazii speciale, fotografii,
fotografii imprimate, fotografii înrămate și
neînrămate, hărți de perete ilustrate, imprimări
giclée, invitații, invitații tipărite, invitații tipărite

pe carton, invitații tipărite pe hârtie, invitații
(articole de papetărie), reproduceri fotografice,
reproduceri color, tăvi pentru birou, tăvițe
pentru corespondență, tăvi de birou pentru
documente, litografii (obiecte de artă), aplicații
din hârtie, cadre din hartie pentru rame
fotografice, carduri cu mostre de culori, hârtie
caligrafică, imprimeuri pe pânze, pânze pentru
pictură, afișe (suporturi pentru - din hârtie
sau carton), foi de hârtie (papetărie), cutii de
carton pentru atenții oferite invitaților, hârtie
adezivă, hârtie de imprimat, hârtie de sublimare
termică, hârtie de tipar (produse finite), hârtie
fotografică (nesensibilizată chimic), hârtie fină,
hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie pentru reproducere,
abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri aplicate prin
călcare, abțibilduri decorative pentru căști, arte
vizuale tipărite, bannere de afișaj fabricate din
carton, bannere de afișaj realizate din hârtie,
bannere din hârtie, broșuri, blocuri de hârtie,
blocuri de desen, broșuri tipărite, cărți care
conțin mostre de articole pentru acoperirea
pereților, cărți de vizită, cărți poștale ilustrate,
cartonașe ilustrate, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cutii pentru hărți, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
papetărie, cutii special adaptate pentru păstrarea
cartonașelor de schimb din domeniul sportiv,
cutii pentru mezuzah, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni de petreceri din
hârtie metalică, etichete adezive tipărite, etichete
autocolante, embleme imprimate, embleme din
hârtie, etichete tipărite din hârtie, felicitări
de crăciun, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări muzicale, felicitări pentru ziua de
naștere, etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, fluturași publicitari, fluturași
informativi, fișe cu informații, fișiere, foi tipărite
cu informații, folii transparente (papetărie), folii
pentru documente, folii adezive de transfer, folii
transparente din plastic, formulare tipărite parțial,
fotografii ale jucătorilor pentru colecționari,
fotografii neînrămate și înrămate, fotografii
semnate, fotografii școlare, grafice tipărite,
hărți de navigație pentru utilizarea pe bărci
cu vele, hărți de traseu, hărți din materiale
plastice flexibile, hărți rutiere, imprimeuri cu
desene animate, invitații la petreceri, material
promotional imprimat, materiale imprimate,
meniuri, meniuri tipărite, minifelicitări, pagini de
albume de fotografii, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), partituri tipărite,
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───────

(210) M 2022 04989
(151) 20/07/2022
(732) NICOLETA TEMELIE, STR.

TURTURELELOR, NR. 11B,
SCARA B, AP. 804, ET. 8,
BUCURESTI, 030836, ROMANIA

(540)

HARTA CERULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, postere
din hârtie, postere montate, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite din hârtie,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri grafice, șasiu pentru tablouri,
paspartuuri pentru tablouri, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, afișe publicitare, agende,
albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, calendare tipărite, caricaturi, colaje,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive din
hârtie, etichete din carton, etichete din hârtie,
etichete pentru cadouri, felicitări, felicitări (care
însoțesc) cadouri, felicitări aniversare, felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
felicitări pentru ocazii speciale, fotografii,
fotografii imprimate, fotografii înrămate și
neînrămate, hărți de perete ilustrate, imprimări
giclée, invitații, invitații tipărite, invitații tipărite
pe carton, invitații tipărite pe hârtie, invitații
(articole de papetărie), reproduceri fotografice,
reproduceri color, tăvi pentru birou, tăvițe
pentru corespondență, tăvi de birou pentru
documente, litografii (obiecte de artă), aplicații
din hârtie, cadre din hartie pentru rame
fotografice, carduri cu mostre de culori, hârtie
caligrafică, imprimeuri pe pânze, pânze pentru
pictură, afișe (suporturi pentru - din hârtie
sau carton), foi de hârtie (papetărie), cutii de
carton pentru atenții oferite invitaților, hârtie
adezivă, hârtie de imprimat, hârtie de sublimare
termică, hârtie de tipar (produse finite), hârtie
fotografică (nesensibilizată chimic), hârtie fină,
hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie pentru reproducere,
abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri aplicate prin
călcare, abțibilduri decorative pentru căști, arte
vizuale tipărite, bannere de afișaj fabricate din
carton, bannere de afișaj realizate din hârtie,
bannere din hârtie, broșuri, blocuri de hârtie,
blocuri de desen, broșuri tipărite, cărți care
conțin mostre de articole pentru acoperirea

panouri publicitare din hârtie, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, panouri publicitare tipărite, din
carton, picturi artistice, planuri tipărite, pliante
tipărite, plicuri, produse de imprimerie, programe
de procesare a datelor în formă imprimată,
programe tipărite, rame pentru fotografii, hârtie
pentru scrisori, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), seturi de birou, tipare tipărite
pentru croitorie, tipare pentru croitorie, tipare de
croitorie, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
triunghiuri pentru proiectare.
35. Marketing promoțional, 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
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, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte.
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───────

(210) M 2022 04993
(151) 20/07/2022
(732) PAWS NATURAL NUTRITION,

STR. PRINCIPALA NR. 41C,
JUDETUL SATU MARE, SAT
CIONCHESTI, COMUNA VIILE
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

PawsMag LOVE FOR PAWS

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

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

35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea vânzărilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, consiliere cu
privire la produse de consum pentru animale de
companie, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții comerciale, virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri în scopuri comerciale, promoționale și

(591)    Culori revendicate: albastru (HEX
             #355C7D), rosu (HEX #C06C84)

pereților, cărți de vizită, cărți poștale ilustrate,
cartonașe ilustrate, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cutii pentru hărți, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
papetărie, cutii special adaptate pentru păstrarea
cartonașelor de schimb din domeniul sportiv,
cutii pentru mezuzah, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni de petreceri din
hârtie metalică, etichete adezive tipărite, etichete
autocolante, embleme imprimate, embleme din
hârtie, etichete tipărite din hârtie, felicitări
de crăciun (tiparite), felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări muzicale, felicitări pentru
ziua de naștere, etichete umoristice tipărite
pentru sticle de vin, fluturași publicitari, fluturași
informativi, fișe cu informații, fișiere, foi tipărite
cu informații, folii transparente (papetărie), folii
pentru documente, folii adezive de transfer, folii
transparente din plastic, formulare tipărite parțial,
fotografii ale jucătorilor pentru colecționari,
fotografii neînrămate și înrămate, fotografii
semnate, fotografii școlare, grafice tipărite,
hărți de navigație pentru utilizarea pe bărci
cu vele, hărți de traseu, hărți din materiale
plastice flexibile, hărți rutiere, imprimeuri cu
desene animate, invitații la petreceri, material
promotional imprimat, materiale imprimate,
meniuri, meniuri tipărite, minifelicitări, pagini de
albume de fotografii, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), partituri tipărite,
panouri publicitare din hârtie, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, panouri publicitare tipărite, din
carton, picturi artistice, planuri tipărite, pliante
tipărite, plicuri, produse de imprimerie, programe
de procesare a datelor în formă imprimată,
programe tipărite, rame pentru fotografii, hârtie
pentru scrisori, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), seturi de birou, tipare tipărite
pentru croitorie, tipare pentru croitorie, tipare de
croitorie, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
triunghiuri pentru proiectare.
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publicitare, demonstrații cu produse în scopuri de
comercializare cu amănuntul de mărfuri pentru
terţi, servicii de agenții de import- export, servicii
de comert en-gros, en-detail și prin intermediul
rețelelor informatice (internet), a produselor
destinate animalelor de companie, strângerea
la un loc, în folosul terților, a produselor
alimentare și hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
bauturi pentru animale, oase comestibile pentru
animale de companie, gustări pentru animale
de companie, hrană uscată pentru animale de
companie, hrană umedă (în conservă) pentru
animalele de companie, nutreţ fortifiant pentru
animale, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, aditivi (nemedicamentoşi) pentru hrana
animalelor, suplimente (nemedicamentoase)
pentru animale, alge pentru consum animal,
biscuiţi pentru animale, fân pentru hrana
animalelor, momeală vie pentru pescuit,
suplimente dietetice pentru animale de
companie, sub forma unui amestec pudră pentru
băuturi, suplimente cu vitamine și cu minerale
pentru animale de companie, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub formă
de granule, hrană la conservă care constă din
carne pentru animale tinere, oase comestibile
și sticksuri pentru animale de casă, oase de
mestecat pentru câini, oase de ros digestibile
pentru câini, oase și batoane de mestecat
pentru animale domestice, obiecte comestibile
de mestecat 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, prăjituri de ovăz pentru a fi
consumate de animale, prăjituri din cereale
pentru animale, substante alimentare fortifiante
pentru animale, hrană la conservă, hrană
mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de
sos de soia (hrană pentru animale), hrană
sub formă de articole de ronțăit pentru
animale de companie, jucării comestibile, lapte
pentru utilizare ca aliment, lapte praf pentru
animale, preparate pentru hrana animalelor,
suplimente alimentare, suplimente proteice
pentru animale, stimulente alimentare pentru
animale, vitamine pentru animale (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshoping, strângerea la

un loc, în folosul terților, a tuturor bunurilor
destinate animalelor de companie, cum ar fi:
articole vestimentare pentru animale, produse
cosmetice, produse de îngrijire, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse de
îngrijire dentară, produse veterinare, produse
de igienă, produse de curăţat, medicamente,
produse antiparazitare, jucării, jocuri, ansambluri
de joacă, îmbrăcăminte, încălţăminte, lese,
botniţe, zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti,
veselă pentru servirea mesei, adăpători, litiere,
produse pentru litiere, aşternuturi igienice,
covorase pentru animale, terarii, acvarii, produse
şi accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii,
produse şi accesorii pentru colivii, produse
pentru dresaj, accesorii auto, genţi şi cuşti
de transport, medalioane, perne, pături, paturi,
culcuşuri, cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier, jucarii
pentru animale, pelerine pentru animale de
companie, (exceptând transportul) pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu amanuntul si cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata în
legătură cu hrană umedă si uscata pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu conserve
de pește pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata în
legătură cu preparate pe bază de oligoelemente
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de litieră pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor si anume: produse cosmetice pentru
animale, aditivi de baie pentru animale, apă
de gură nemedicinală pentru animale de
companie, balsamuri nemedicinale pentru labele
animalelor de companie, deodorante pentru
animale de companie, dezodorizante pentru
animale, preparate pentru îngrijirea animalelor,
preparate și produse pentru îngrijirea blănii,
produse de îngrijire a pielii pentru animale,
poduse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), produse pentru îngrijirea dentară
a animalelor, șampoane pentru animale de
companie (preparate de toaletă nemedicinale),
șampoane pentru animalele de casă, sprayuri
de îngrijire pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata de aditivi medicinali
pentru hrana animalelor, alifii din plante contra
mâncărimilor destinate animalelor de companie,
alifii din plante pentru iritațiile pielii destinate
animalelor de companie, preparate biologice
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produse antiparazitare, suplimente alimentare,
delicatese, jucării, jocuri, ansambluri de joacă,
îmbrăcăminte, încălţăminte, perii, piepteni,
mănuși de toaletat animale de companie, cleşti,
veselă pentru servirea mesei, adăpători, litiere,
produse pentru litiere, terarii, acvarii, produse
şi accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii,
produse şi accesorii pentru colivii, produse
de educaţie, produse pentru dresaj, accesorii
auto, genţi şi cuşti de transport, medalioane,
perne, pături, paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri,
cuiburi, mobilier, lenjerii, jucării, bijuterii, produse
de îngrijire şi întreţinere pentru animale şi
accesorii, preparate veterinare, preparate
pentru îngrijirea animalelor, șampoane pentru
animale (preparate de toaletă nemedicinale),
perii pentru toaleta animalelor de companie,
toate aceste produse fiind destinate animalelor
de companie, servicii de vânzare cu amanuntul
si cu ridicata în legătură cu instrumente de
igienă pentru animele, dispozitive de hrănire
pentru animale pe care animalele le pot acționa
singure, cuști modulare pentru animale, nu
din metal, jucării pentru animale de companie
conținând iarba-mâței, așternuturi confecționate
din hârtie reciclată pentru animale mici,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, clești pentru unghii,
acționați manual, pentru animale de companie,
produse neutraceutice pentru animale, nisip
pentru pisici și alte animale mici, produse
cu ultrasunete pentru respingerea animalelor
dăunătoare, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata în legătură cu furaje pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate și instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de covorașe igienice de unică
folosință pentru animale de companie, servicii
de vânzare amănuntul și cu ridicata în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul si

de uz veterinar, loțiuni pentru câini, preparate
chimice de uz veterinar, feromoni pentru
animale de companie, loțiuni de uz veterinar,
medicamente de uz veterinar, medicație de
uz veterinar pentru calmarea durerii, perii
de dinți pentru animale, preparate bacteriene
de uz veterinar, preparate bacteriologice de
uz veterinar, preparate cu aminoacizi de
uz veterinar, preparate farmaceutice de uz
veterinar, preparate pe bază de cantaride de uz
veterinar, preparate pe bază de oligoelemente
pentru animale, preparate și substanțe
veterinare, produse repulsive pentru câini,
pulbere de scoarță de uz veterinar, șampoane
medicinale pentru animale de companie,
scutece de unică folosință pentru animale
de companie, stimulente alimentare pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, vaselină de uz medical sau
veterinar, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata de aparate de tuns animale,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
de adăposturi și paturi pentru animale, cuști
pentru animale de companie, așternuturi pentru
pisici, cotețe pentru animale, coșuri de dormit
pentru animale domestice (nu din metal),
coșuri pentru câini, coșuri pentru pisici, coșuri
pentru animale de companie adaptate pentru
biciclete, culcușuri pentru animale, cuibare,
culcușuri gonflabile pentru animale de companie,
cuști pentru câini, căsuțe pentru animale de
companie, căsuțe pentru păsări, culcușuri pentru
animale de companie, culcușuri pentru animale
de interior, culcușuri portabile pentru animale
de companie, cutii de cuibare pentru animale,
cuști pentru animale de companie, mese pentru
periat animale de companie, mobilier pentru
animalele de companie, padocuri portabile,
paturi pentru animalele de companie, scutece
pentru animale de companie, scaune pentru
animale de companie destinate utilizării în
vehicule, paturi pentru păsări, perne pentru
animale de companie, perne pentru căptușit
cuști de transportat animale de companie,
perne pentru căptușit cuști pentru animale de
companie, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, trape pentru pisici din materiale
nemetalice, scutece de unică folosință pentru
animale de companie, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata a unor bunuri
destinate animalelor de companie, cum ar
fi: produse cosmetice, produse farmaceutice,
medicamente, produse de îngrijire, produse
de îngrijire dentară, produse veterinare,
produse de igienă, produse de curăţat,
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vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legatura cu
produse pentru spalarea animalelor(insecticide),
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
in legatura cu produse pentru indepartarea
mirosului de animale, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata in legatura cu zgărzi
electronice de dresaj pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legatura
cu pungi din plastic și hârtie pentru excrementele
animalelor de companie.

───────

(210) M 2022 04994
(151) 27/07/2022
(732) FLORICICA VLAD, STR. VIRGIL

MADGEARU NR. 16C, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEGRO MIX G
GASTRONATURA SUSHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.19

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

30. Sushi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert cu amanuntul de
preparate alimentare pe baza de peste, fileuri de
peste, sushi, dressinguri, orez.

───────

cu ridicata în legătură cu botnite, zgărzi, lese,
hamuri, servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu jucarii pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata în legătură cu veste de salvare pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu genți
transport, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata în legătură cu preparate pentru a
împiedica animalele să roadă sau să muște,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
în legătură cu piepteni, perii si manusi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu zgărzi antiparazitare si
plăcuțe de identificare pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legatura
cu jucării interactive „whack-a-mole” pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata in legatura cu așternuturi
pentru animale si covorașe absorbante de unică
folosință pentru cuștile animalelor de companie,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legatura cu jocuri și case de joacă pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata in legatura cu echipamente de
sport pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata de cuști
nemetalice pentru transportul animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata de cuști
metalice pentru transportul animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata de
culcușuri portabile pentru animale de companie,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
de aparate electronice pentru identificarea
animalelor, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata in legatura cu zgărzi electronice
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata de mobilier pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata de țarcuri (structuri)
nemetalice pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata in legatura cu boluri,
castroane si recipiente de băut pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
in legatura cu lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata in legatura cu
podometre pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legatura cu plase pentru hrănit animale, servicii
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata in
legatura cu magneți decorativi sub formă de
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata in legatura cu dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata in legatura cu adăpători
acționate de animale domestice, servicii de

(591) Culori revendicate: rosu, negru, verde,
galben, auriu
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(210) M 2022 04995
(151) 27/07/2022
(732) FLORICICA VLAD, STR. VIRGIL

MADGEARU NR. 16C, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEGRO MIX
NEGRO 2000 SUSHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.19

clase:
30. Sushi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert cu amanuntul de
preparate alimentare pe baza de peste, fileuri de
peste, sushi, dressinguri, orez.

───────

(210) M 2022 04998
(151) 20/07/2022
(732) ANASIA IMOB S.R.L., STR.

APUSENI, NR. 91, JUD. ALBA,
LOC. MICEȘTI, MUN. ALBA IULIA,
ALBA, 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)

ANASIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
închiriere de case de vacanță, servicii de
pensiuni, rezervări de pensiuni, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
alimentație publică, servicii de cafenea, servicii
de bar, servicii de snack-baruri, localuri tip
snack-bar, servicii ale barurilor, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de

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

───────

(210) M 2022 04999
(151) 20/07/2022
(732) VIRGIL ROBERT VAGNER,

STR. ARADULUI, NR.30/2, JUD.
HUNEDOARA, PETROȘANI,
332037, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA DE PROTECȚIA
MEDIULUI, APELOR

ȘI PĂDURILOR -
WAGNER GROUP

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2022 05000
(151) 20/07/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

NO SFOR
(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 2022 05002
(151) 20/07/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA NR. 16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

BUCATARIA TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

41. Elaborare de cursuri de instruire și de
examene, organizarea și coordonarea de
evenimente de divertisment în scop educativ,
de divertisment și recreațional, organizarea
de webinarii, cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, furnizarea de programe tv,
nedescarcabile, prin servicii de transmitere video
la cerere (video on demand), organizare si
sustinere de evenimente cu scop educativ,
culinar sau de divertisment, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate,
servicii de punere in pagina, altele decat
in scopuri publicitare, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cartilor si jurnalelor
electronice, furnizare online de publicatii
electronice nedescărcabile, organizarea de
activitati culturale si educationale, producerea
de programe de televiziune, activităţi editoriale,
culturale şi de divertisment prin intermediul
programelor de televiziune, furnizarea de
informații în materie de educație culinara,
organizarea de concursuri, competiții, gale
și evenimente în domeniul culinar, servicii
educative, de instruire și de predare, servicii
specifice unei televiziuni cu specific culinar,
realizarea de programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online sau
offline, inclusiv in cadrul unei televiziuni.
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(210) M 2022 05003
(151) 21/07/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RETINA PAY
(531) Clasificare Viena:

02.09.04; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13; 26.11.13; 24.17.02

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
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 05004
(151) 21/07/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DECENTRAL
WORLD FINANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.14; 26.11.12; 24.17.02;
29.01.12; 15.09.16

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

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

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

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.

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

───────

(210) M 2022 05005
(151) 21/07/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RETINA PAY A
DECENTRALWORLD

FINANCE INNOVATION

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13; 26.11.12; 24.17.02

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

───────

(210) M 2022 05008
(151) 21/07/2022
(732) INDACO SYSTEMS SRL, STR.

IZVOR NR. 78, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INDACO LEGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, descărcabil.
42. Furnizarea de software nedescărcabil
online.

───────

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.
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.

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

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.
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.
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.
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(210) M 2022 05009
(151) 21/07/2022
(732) INDACO SYSTEMS SRL, STR.

IZVOR NR. 78, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INDACO ECON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, descărcabil.

───────

(210) M 2022 05012
(151) 21/07/2022
(732) ADVICE IS SRL, SAT HLINCEA,

STR. IOAN MATEI, NR. 43, AP.2,
PARTER, ÎNCĂPEREA 1, JUDETUL
IASI, COMUNA CIUREA, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR.5, BL. 909, TR.1, ET.3,
AP.11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

LA FIGURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.08

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

18. Serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti,
genţi pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi)

din piele, pentru ambalat, genţi pentru sporturi,
genţi, genţi de plajă, cutii din piele sau
carton imitaţie de piele, serviete, etuiuri pentru
cărţile de vizită, crupoane (părţi din pielea
brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton imitaţie
de piele, carcase, din piele, pentru arcurile
lamelare / carcase, din piele, pentru arcurile
cu foi, poşete din zale, curea de bărbie,
din piele, îmbrăcăminte pentru animale, zgărzi
pentru animale, cuburi de compresie adaptate
pentru bagaje, dosare de conferinţă / mape de
conferinţă, huse de protecţie pentru animale,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele),
cadre pentru umbrele de ploaie sau de soare,
blană / piei de vânat, huse din piele pentru
mobilă, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
centuri din piele, mânere pentru sacoşele de
cumpărături, cadre pentru genți (elemente de
structură ale genților), genţi de mână, hamuri
pentru animale, accesorii pentru hamuri, cutii din
piele pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie /
beţe de tură, țesături din piele, imitaţie de
piele, portchei, etichete din piele, lese din piele,
şnururi din piele, curele din piele / chingi din
piele, piele, în formă brută sau semiprelucrată,
carton imitaţie de piele, etichete de bagaje,
moleschin (imitaţie de pile), geamantane
motorizate, beţe de alpinism / alpenştocuri,
tocuri pentru instrumentele muzicale, botniţe,
plase pentru cumpărături, umbrele de soare,
portofele, port-bebe, poşete, rucsacuri rigide
(ghiozdane japoneze pentru şcoală), hamuri
pentru ghidarea copiilor, rucsacuri / genţi de
spate, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, reutilizabile, curele
pentru umăr (bretele) din piele / curele din piele
pentru umăr / bretele din piele pentru umăr,
rucsac cu chingi pentru transportul bebeluşilor,
marsupii pentru transportul copiilor, curele pentru
echipamentul soldaţilor, curele din piele (şelărie),
curele pentru patine, mânere de geamantan,
geamantane, geamantane cu roţi, genţi de scule,
goale, cufere de voiaj, genţi de voiaj, seturi de
voiaj (din piele), cufere (bagaje), inele pentru
umbrele, arcuri pentru umbrele de ploaie sau
de soare, beţe de umbrele, huse de umbrele,
mânere de umbrele, umbrele, valize, clapete din
piele, genţi de cosmetice, nedotate, bastoane,
bastoane cu scaun, mânere pentru bastoane,
sacoşe de cumpărături cu roţi, marsupii pentru
cărat copiii, pungi pentru articole de toaletă,
nespecifice, organizatoare pentru valize, seturi
de organizare a bagajelor, etichete din piele
pentru haine, aplicabile prin coasere, etichete
adezive din piele, pentru genți.
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25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),

pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere,
mănuși termice pentru ecrane tactile, articole
de acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de uz medical sau sanitar / măști pentru față
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar, mănuși pentru cicliști, mănuși
pentru șoferi, echipament sportiv cu senzori
digitali încorporați (articole de imbracaminte si
incaltaminte).
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),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
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specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, 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 cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere a 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,
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, marketing în
cadrul editării produselor software, 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 cu scop comercial sau publicitar,
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, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzărilor 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, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverşi specialiști cu clienți,
servicii de primire a vizitatorilor, desfăşurarea
de evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, servicii de generare de potențiali
clienți, 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.

───────
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(210) M 2022 05013
(151) 21/07/2022
(732) OGORUL TĂU SRL, ȘOSEAUA

PĂCURARI, NR.28 BIS-A,
PARTER, AP.6, JUDETUL IASI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR.5, BL.909, TR.1, ET.3,
AP.11, CAM.3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Mr. Sem

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 02.01.13

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

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),
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,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, 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 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, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar 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 cu scop comercial sau publicitar,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#006838)
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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, 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,
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, 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, căutarea de sponsorizări,
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 (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, 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, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terţi, 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.

───────

(210) M 2022 05015
(151) 21/07/2022
(732) NICOLETA TEMELIE, STR.

TURTURELELOR NR. 11B, SCARA
B AP. 804 ET. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030836, ROMANIA

(540)

HARTA STELARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, postere
din hârtie, postere montate, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite din hârtie,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri grafice, șasiu pentru tablouri,
paspartuuri pentru tablouri, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, afișe publicitare, agende,
albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, calendare tipărite, caricaturi, colaje,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive din
hârtie, etichete din carton, etichete din hârtie,
etichete pentru cadouri, felicitări, felicitări (care
însoțesc) cadouri, felicitări aniversare, felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
felicitări pentru ocazii speciale, fotografii,
fotografii imprimate, fotografii înrămate și
neînrămate, hărți de perete ilustrate, imprimări
giclée, invitații, invitații tipărite, invitații tipărite
pe carton, invitații tipărite pe hârtie, invitații
(articole de papetărie), reproduceri fotografice,
reproduceri color, tăvi pentru birou, tăvițe
pentru corespondență, tăvi de birou pentru
documente, litografii (obiecte de artă), aplicații
din hârtie, cadre din hartie pentru rame
fotografice, carduri cu mostre de culori, hârtie
caligrafică, imprimeuri pe pânze, pânze pentru
pictură, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton, foi de hârtie (papetărie), cutii de
carton pentru atenții oferite invitaților, hârtie
adezivă, hârtie de imprimat, hârtie de sublimare
termică, hârtie de tipar (produse finite), hârtie
fotografică (nesensibilizată chimic), hârtie fină,
hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie pentru reproducere,
abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri aplicate prin
călcare, abțibilduri decorative pentru căști, arte
vizuale tipărite, bannere de afișaj fabricate din
carton, bannere de afișaj realizate din hârtie,
bannere din hârtie, broșuri, blocuri de hârtie,
blocuri de desen, broșuri tipărite, cărți care
conțin mostre de articole pentru acoperirea
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35. Marketing promoțional, 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

───────

(210) M 2022 05018
(151) 21/07/2022
(732) TC DEALS SRL, STR. MUZEULUI,

BL 2, AP , CAM. 5, MANSARDA,
JUD. GORJ, BUMBESTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(540)

TARTEK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Cuțite, cuțite multifuncționale, satâre (cuțite),
răzuitoare (cuțite), cuțite ghilotină, cuțite de
paletă, teci pentru cuțite, cuțite pentru pizza,
cuțite pentru scufundări, cuțite de aruncare,
cuțite de vânătoare, cuțite de masă, cuțite de
lucru, cuțite pentru brânzeturi, cuțite pentru unt,
truse de cuțite, cuțite pentru grapefruit, cuțite
pentru filetat, lame pentru cuțite, cuțite din
ceramică, cuțite pentru legume, cutite de friptura,
mânere pentru cuțite, cuțite de bucătărie, cuțite
pentru bricolaj, cuțite pentru pescuit, cuțite
de așchiere, cuțite pentru fructe, cuțite de
abatoare, cuțite de șpăcluit, cuțite de buzunar,
cuțite pentru debavurat, cuțite pentru covoare,

de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte.

pereților, cărți de vizită, cărți poștale ilustrate,
cartonașe ilustrate, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cutii pentru hărți, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
papetărie, cutii special adaptate pentru păstrarea
cartonașelor de schimb din domeniul sportiv,
cutii pentru mezuzah, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni de petreceri din
hârtie metalică, etichete adezive tipărite, etichete
autocolante, embleme imprimate, embleme din
hârtie, etichete tipărite din hârtie, felicitări
de crăciun, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări muzicale, felicitări pentru ziua de
naștere, etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, fluturași publicitari, fluturași
informativi, fișe cu informații, fișiere, foi tipărite
cu informații, folii transparente (papetărie), folii
pentru documente, folii adezive de transfer, folii
transparente din plastic, formulare tipărite parțial,
fotografii ale jucătorilor pentru colecționari,
fotografii neînrămate și înrămate, fotografii
semnate, fotografii școlare, grafice tipărite,
hărți de navigație pentru utilizarea pe bărci
cu vele, hărți de traseu, hărți din materiale
plastice flexibile, hărți rutiere, imprimeuri cu
desene animate, invitații la petreceri, material
promotional imprimat, materiale imprimate,
meniuri, meniuri tipărite, minifelicitări, pagini de
albume de fotografii, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), partituri tipărite,
panouri publicitare din hârtie, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, panouri publicitare tipărite, din
carton, picturi artistice, planuri tipărite, pliante
tipărite, plicuri, produse de imprimerie, programe
de procesare a datelor în formă imprimată,
programe tipărite, rame pentru fotografii, hârtie
pentru scrisori, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), seturi de birou, tipare tipărite
pentru croitorie, tipare pentru croitorie, tipare de
croitorie, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
triunghiuri pentru proiectare.
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suporturi pentru cuțite, cuțite de menaj, cuțite
de întins (tacâmuri), cuțite pentru tăiat carnea,
cuțite de măcelărie, cuțite de potcovărie, cuțite
pentru decojire, cuțite de grădinărit, cuțite pentru
altoit, cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite
de jupuit animale, cuțite pentru decapsulare,
neelectrice, cuțite de tăiat fructe, dispozitive de
ascuțit cuțite, cuțite de brânză, neelectrice, cuțite
pentru pizza, neelectrice, cuțite de măcelarie
(neelectrice), cuțite, furculițe și linguri, cuțite
pentru curățat pește, tocuri din piele pentru
cuțite, cuțite manuale pentru uz casnic, tăietoare
de bagel fiind cuțite, cuțite pentru pâine
(acționate manual), cuțite de pâine (acționate
manual), unelte de tăiat napi (cuțite), dispozitive
de curățat cartofi (cuțite), cuțite pentru undițe
pentru pescuit, cuțite de călăfătuire (unelte
manuale), cuțite de sculptat în lemn, suporturi
pentru cuțite de scafandru, cuțite confecționate
din metale prețioase, tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri), cuțite de masă din oțel inoxidabil,
cuţite sub formă de articole sportive, dispozitive
manuale de decojit legumele (cuțite), cuțite de
bucătărie folosite de bucătari, cuțite de feliat
brânză (acționate manual), cuțite de lamă fixă
cu teacă, dispozitive de ascuțit cuțite (scule
manuale), cuțite de bucătărie pentru felierea
peștelui, cuțite demontabile (componente unelte
de mână), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
roți de ascuțit pentru cuțite și lame, cuțite
pentru curățat legume (instrumente de mână),
cuțite de bucătărie japoneze pentru tocat
mărunt, dispozitive de ascuțit cuțite (unelte
acționate manual), tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, tocătoare de
carne (satâre), satâre.
11. Benzi cu led, becuri cu led, becuri
cu led pentru automobile, lumini ambientale,
lămpi reflectoare, lămpi incandescente, lămpi
electrice, lămpi fluorescente, lămpi flexibile,
lămpi solare, lămpi decorative, reflectoare de
lămpi, lămpi de ondulat, lămpi pentru lavabouri,
lămpi cu ulei, becuri de lămpi, lampi de podea,
lămpi pentru corturi, lămpi de unghii, manșoane
pentru lămpi, lămpi cu descărcare, lămpi pentru
inspecție, lămpi pentru cărți, lămpi cu led, lămpi
pentru camping, lămpi de buzunar, lămpi de
birou, lămpi din sticlă, lămpi cu infraroșu, socluri
pentru lămpi, lămpi pentru bronzat, lămpi cu
arc, lămpi de iluminat, lămpi pentru remorcă,
lămpi de siguranță, becuri fluorescente, becuri
cu halogen, becuri pentru proiectoare, becuri
de far, becuri de lanternă, becuri de iluminat,
becuri bunsen pentru laborator, becuri de format
mic, becuri fluorescente compacte (bfc), becuri
pentru panoul de bord.

───────

(210) M 2022 05019
(151) 21/07/2022
(732) TRADITIONAL PLUS SRL, SAT

BERINDU, NR. 203, JUD CLUJ,
COM. SANPAUL, CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.16; 05.07.02; 26.01.03

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

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
(bauturi alcoolice), arac (arak) / arak (arac),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri alcoolice, curacao, digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, altele decât uleiurile esenţiale şi
esenţeţe eterice, extracte alcoolice, altele decât
uleiurile esenţiale şi esenţeţe eterice, 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, băuturi pe bază de vin.

───────
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(210) M 2022 05021
(151) 21/07/2022
(732) SC INVEST INTERMED GF

I.F.N. SRL, STR. PAISEST
DN, BL. C1, PARTER, SPAŢIU
COMERCIAL, NR. 3, CAM. 1, SAT
BASCOV, COM. BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

myGOLD PLEASURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 29.01.12; 26.04.05

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

9. Ochelari de soare.
14. Metale prețioase și aliajele lor și produse din
aceste materiale, placate sau nu, giuvaergerie,
bijuterii, pietre prețioase, ceasornicărie și
instrumente pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate, in special pentru produsele
din clasa 9 si 14, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, regruparea in avantajul terților a
parfumurilor, produselor de ingrijire corporala si
a cosmeticelor (exceptând transportul lor), in
magazine specializate sau online, servicii de
agenții de import-export, regruparea in avantajul

terților a produselor de marochinarie, poșetelor,
portofelelor, curelelor (exceptând transportul lor)
in magazine specializate sau online.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 05022
(151) 21/07/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

MĂRĂȘEȘTI, NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Celsius
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Combustibili, compoziţii combustibile, gaz
natural, gaze utilizate la iluminat, gaz
combustibil, în special biogaz, amestecuri
de carburanţi gazeificaţi, gaz natural pentru
vehicule, gaz petrolier în stare gazoasă sau
lichefiat, combustibili pentru iluminat, gaze
utilizate la încălzire.
9. Contoare de gaz, contoare inteligente,
aparate şi instrumente de măsurare,
semnalizare şi control pentru gaze, staţii de
reglare-măsurare pentru gaze, regulatoare de
presiune pentru gaze, supape de blocare,
supape de descărcare pentru gaze, filtre,
separatoare, aparate pentru monitorizarea
consumului de gaz, alarme de gaz, senzori de
gaz, detectoare de gaze combustibile, alarme
pentru gaze naturale, gazometre (instrumente
de măsură), indicatoare de presiune a gazelor,
monitoare de flux de gaz, detectoare de
concentrații de gaze combustibile.
11. Instalaţii şi sisteme care funcţionează cu
gaz vizând reglarea temperaturii, aparate de
încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos,
aparate electrice de încălzire, accesorii de reglaj
şi siguranţă pentru conducte de gaz, cazane de
încălzire, captatoare solare (încălzire), pompe de
căldură, instalaţii de producere, de distribuţie şi
de procesare de biogaz, instalaţii solare, instalaţii
fotovoltaice, instalaţii geotermale, aparate şi
instalaţii de acumulare, de tratare şi condiţionare

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BDUL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, AP. 11,
JUD.ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#081B39), alb (HEX #ffffff)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

243

a gazului natural, a gazului lichefiat şi a
produselor derivate, instalaţii de distribuţie şi
de conducere a gazului, aparate şi instalaţii
pentru tratarea, stocarea gazului natural şi
a gazului lichefiat, aparate şi instalaţii de
stocare a gazului natural în stare acviferă
sau cavităţi saline, instalaţii de prelucrare a
combustibililor energetici, aparate de producere
a aburului, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare care funcţionează cu
orice tip de energie, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă)/instalaţii pentru încălzirea apei, aparate
de încălzire, electrice, radiatoare electrice,
radiatoare (încălzire), elemente de încălzire,
radiatoare de încălzire centralizată, aparate de
încălzire centrală, instalaţii de încălzire centrală,
centrale termice.
35. Gestionarea afacerilor comerciale legate
de energie, și în special de gazul natural şi
electricitate, furnizarea de consiliere, informaţii
sau date despre afaceri din partea colectivităţilor
teritoriale, firme, artizani sau persoane private
din domeniul energiei, inclusiv in domeniul
gazelor naturale, protecţiei mediului sau
dezvoltării durabile, consiliere comercială în
beneficiul terţilor în vederea îmbunătăţirii şi
gestionării consumului de energie, inclusiv la
gaze naturale sau în domeniul dezvoltării
durabile, consiliere şi informaţii comerciale
despre consumurile de energie, inclusiv la gaze
naturale cu sau fără realizarea de simulare
tarifară şi previziuni de consum, analiză de
preţ de cost pentru instalaţii ce funcţionează
cu ajutorul oricărui tip de energie (inclusiv dar
fără limitare la gaze naturale) mai ales în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie, inclusiv la gaze naturale, expertiză
în afaceri în domeniul protecţiei mediului, al
energiilor noi şi al dezvoltării durabile, efectuare
de studii şi cercetare de piaţă în domeniul
protecţiei mediului înconjurător, al energiilor noi
şi al dezvoltării durabile, gestionare de fişiere
informatice din domeniul energiei, inclusiv in
domeniul gazelor naturale, al protecţiei mediului
înconjurător sau dezvoltării durabile, căutare
de informaţii în fişiere informatice pentru terţi,
în domeniul energiei, inclusiv in domeniul
gazelor naturale (lucrari de birou), al protecţiei
mediului înconjurător sau dezvoltării durabile,
promovarea în contul terților de produse venind
în ajutorul oricărui tip de energie, inclusiv
gazele naturale, prezentare de produse în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie, inclusiv produse pe bază de gaze
naturale, servicii de vânzare de energie, inclusiv
vânzarea de gaze naturale, servicii agenţii de

import-export în materie de gaz natural şi gaz
lichefiat, furnizare de informaţii statistice în
domeniul administrării de instalaţii industriale şi
de instalaţii energetice, consiliere comercială
în domeniul energiei şi fluidelor furnizate prin
intermediul centralelor de apeluri telefonice
şi al liniilor de asistenţă telefonică, servicii
de prezentare, promovare și comercializare a
produselor listate în clasele 04, 09 și 11.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi punere
în funcţiune de instalaţii energetice, inclusiv
pentru instalațiile care funcționează pe bază de
gaze naturale, de încălzire, de acumulare sau
recuperare a căldurii, de ventilare, de distribuţie
a apei, de climatizare şi de condiţionare a
aerului, în vederea performanţei energetice sau
a controlării consumului, instalare, programare
şi întreţinere de sisteme domotice, precum şi de
automate programabile, în vederea performanţei
energetice, a controlării consumului sau a
gestionării reţelelor inteligente, reţele de
distribuţie de energie utilizând tehnologii
informatice pentru îmbunătăţirea raportului
dintre cererea şi oferta de energie, instalare,
reparaţie şi întreţinere de canalizări pentru
transportul, distribuţia sau stocarea de energie,
inclusiv pentru gazele naturale, instalare,
punere în funcţiune, mentenanţă, întreţinere
de echipamente de protecţie a bunurilor şi
persoanelor şi, mai ales, de sisteme anti-
incendiu, servicii de gestionare de la distanţă
de instalaţii de stocare şi de reţele de distribuţie
de gaz, de căldură sau de electricitate, servicii
de instalare, de concepție, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie, de
construcții și de punere în funcţiune a produselor
listate în clasele 09 și 11.
39. Transport, distribuție și furnizare de energie,
inclusiv pentru gaze naturale si pentru produsele
din clasele 04, 09 și 11, furnizare de informaţii
şi consiliere în materie de stocare, transport,
distribuţie şi furnizare de energie, inclusiv pentru
gazele naturale si cu privire la produsele din
clasele 04, 09 și 11, stocare de gaze naturale
şi gaz lichefiat, servicii de comprimare, de
contorizare, de odorizare, de regazeificare şi
de analizare a gazelor naturale în vederea
operaţiunilor de transport, servicii de gestionare
de la distanţă de instalaţii de stocare şi de
reţele de distribuţie de gaz, de căldură sau de
electricitate.
40. Producerea energiei, inclusiv de gaze
naturale, generarea gazelor și electricității,
servicii de producere a gazelor, producţie de
energie plecând de la energiile regenerabile
mai ales, termică, climatică, geotermică,
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eoliană, solară, hidraulică sau obţinută din
biomasă, închiriere de generatoare de energie,
transformare de biomasă în vederea producerii
de energie, informaţii în materie de procesare a
biomasei şi de instalaţii de producere a energiei,
prelucrarea gazului natural si a gazului lichefiat,
lichefiere şi regazeificare a gazului natural,
servicii de informare și de consiliere în domeniile
menționate anterior.

───────

(210) M 2022 05023
(151) 21/07/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

MĂRĂȘEȘTI, NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Ampero
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică, inclusiv din surse
regenerabile.
35. Gestionarea afacerilor comerciale legate
de energie, și în special de gazul natural
şi electricitate, consiliere, informaţii sau date
despre afaceri din partea colectivităţilor
teritoriale, firme, artizani sau persoane private
din domeniul energiei, protecţiei mediului
sau dezvoltării durabile, consiliere comercială
în beneficiul terţilor în vederea îmbunătăţirii
şi gestionării consumului de energie sau
în domeniul dezvoltării durabile, consiliere
şi furnizare de informaţii comerciale despre
consumurile de energie cu sau fără realizarea
de simulare tarifară şi previziuni de consum,
analiză de preţ de cost pentru instalaţii ce
funcţionează cu ajutorul oricărui tip de energie
mai ales în vederea îmbunătăţirii şi gestionării
consumului de energie, expertiză în afaceri în
domeniul protecţiei mediului, al energiilor noi
şi al dezvoltării durabile, efectuare de studii şi
cercetare de piaţă în domeniul protecţiei mediului
înconjurător, al energiilor noi şi al dezvoltării
durabile, gestionare de fişiere informatice
din domeniul energiei, al protecţiei mediului
înconjurător sau dezvoltării durabile (lucrari de

birou), căutare de informaţii în fişiere informatice
pentru terţi, în domeniul energiei, al protecţiei
mediului înconjurător sau dezvoltării durabile,
promovarea în contul terților de produse venind
în ajutorul oricărui tip de energie, prezentare de
produse în vederea îmbunătăţirii şi gestionării
consumului de energie, servicii de vânzare de
energie, servicii de agenţii de import-export în
materie de gaz natural şi gaz lichefiat, furnizare
de informaţii statistice în domeniul administrării
de instalaţii industriale şi de instalaţii energetice,
consiliere comercială în domeniul energiei şi
fluidelor furnizate prin intermediul centralelor
de apeluri telefonice şi al liniilor de asistenţă
telefonică.
37. Servicii de instalare, montaj, reparații și
service pentru echipamente și produse destinate
consumului, transportului și contorizării energiei
electrice, inclusiv din surse regenerabile.
39. Distribuție/furnizare de energie electrică.
40. Producția de energie, inclusiv din surse
regenerabile, producţie de energie plecând de
la energiile regenerabile mai ales, termică,
climatică, geotermică, eoliană, solară, hidraulică
sau obţinută din biomasă, închiriere de
generatoare de energie, transformare de
biomasă în vederea producerii de energie,
furnizare de informaţii în materie de procesare a
biomasei şi de instalaţii de producere a energiei,
servicii de informare și de consiliere în domeniile
menționate anterior.

───────
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(210) M 2022 05024
(151) 21/07/2022
(732) CAROLFY TETRACOM SRL,

ŞOSEAUA BUCUREŞTI-URZICENI,
NR. 70, SAT AFUMAŢI, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

KRISS FAST FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
05.09.01; 05.03.13; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, management de
restaurant pentru terți, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, 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

(591) Culori revendicate: alb, rosu, verde,
negru, rosu

amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente pe
bază de abonament, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, promovarea vanzarilor
pentru terti, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, 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), furnizare de spațiu
pe pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, furnizarea unui catalog online
nedescarcabil cu informații comerciale pe
internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
39. Transport, organizare de calatorii, distribuție
și livrare de apă, transport și livrare de bunuri,
livrare de alimente, livrare de cadouri, livrare
de pizza, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrare rapidă de mărfuri, servicii de livrare a
alimentelor, livrare și depozitare de bunuri, livrare
de alimente de către restaurant, livrarea de
mărfuri comandate prin corespondență, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare de coșuri cadou cu obiecte selectate
pentru o ocazie sau un motiv special, livrare
de produse de băcănie, depozitare și livrare de
bunuri, colectare, transport și livrare de produse,
servicii de transport de alimente, transport de
alimente, ambalare de alimente, depozitare de
alimente, servicii de stocare a alimentelor.
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43. Servicii de restaurante cu autoservire,
Servicii de restaurante de delicatese, Servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, 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, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante cu
mâncare, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare, servicii de mâncare la pachet, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, Servicii de bufet salate, servicii de
bufet, Servicii de bufete cu autoservire, servire
de alimente și băuturi, servicii de furnizare
de alimente și băuturi, cazare temporară,
servicii furnizate în legătură cu prepararea de
alimente și băuturi, servicii de restaurant (fast-
food), servicii de cafenea si bar, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii de case de vacanță, servicii
de bucătari personali, pregătire si furnizare de
alimente si băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de alimente si băuturi in bistrouri,
furnizare de alimente si băuturi in restaurante
si baruri, servicii de furnizare de alimente si
băuturi pentru recepțiile firmelor, Servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei europene,
servire de alimente și băuturi în internet-café,
prepararea alimentelor, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-
café, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, Servicii
de catering, servicii de catering, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering hotelier,
serviciu de catering pentru instituții, servicii de
catering pentru școli, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții.

───────

(210) M 2022 05025
(151) 21/07/2022
(732) STUDIOBLU SRL, STRADA

FIZICIENILOR, NR 8, BL 5, AP
22, JUDET ILFOV, MAGURELE,
077125, ILFOV, ROMANIA

(540)

BLUSMART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05

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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

(591) Culori revendicate: rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.

27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.

───────

(210) M 2022 05026
(151) 21/07/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

MĂRĂȘEȘTI, NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

eFresh
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică, inclusiv din surse
regenerabile.
7. Mașini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, generatoare de electricitate, mașini
generatoare de energie electrică continuă, stații
generatoare, roboţi (maşini) dedicaţi serviciilor
în domeniul energiei, protecţiei mediului sau
dezvoltării durabile.
9. Prize inteligente, contoare de energie
electrică, singuranțe inteligente, produse și
echipamente pentru consumul, transportul și
contorizarea energiei electrice.
11. Aparate de aer condiționat, instalații de
aer condiționat de uz casnic, instalații de
aer condiționat de uz industrial, filtre de aer
pentru unitățile aparatelor de aer condiționat,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
supape pentru aparate de aer condiționat, unități
de aer condiționat pentru locuințe, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate electrice de încălzire ambientală
de uz casnic.
12. Vehicule electrice, biciclete electrice.
37. Servicii de instalare, montaj, reparații și
service pentru echipamente și produse destinate
consumului, transportului și contorizării energiei
electrice, inclusiv din surse regenerabile,
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instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, recondiționarea
instalațiilor de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
servicii de spălat aparate de aer condiționat,
servicii de curățare a aparatelor de aer
condiționat, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de aer
condiționat.
39. Distribuție/furnizare de energie electrică.
40. Producția de energie, inclusiv din surse
regenerabile , producţie de energie plecând
de la energiile regenerabile mai ales, termică,
climatică, geotermică, eoliană, solară, hidraulică
sau obţinută din biomasă, închiriere de
generatoare de energie, transformare de
biomasă în vederea producerii de energie,
informaţii în materie de procesare a biomasei
şi de instalaţii de producere a energiei, servicii
de informare și de consiliere în domeniile
menționate anterior.

───────

(210) M 2022 05028
(151) 21/07/2022
(732) TUDOR MARIUS JAN,

STR.COTITURII, NR.7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE PI –
CONSTANTIN CAMELIA SIMONA,
CALEA DOROBANȚILOR NR. 239,
ET.6, CAMERA 6, SECTOR 1, COD
POŞTAL 010567, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

tennis win TennisWin.com
WE LOVE TENNIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.05;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

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

35. Asistenta administrativa pentru a răspunde
la cererile de oferta/ asistenta administrativa
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(rfp), publicitate, închirierea spațiului publicitar,
postarea de afișe publicitare, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea de
informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informatii comerciale
si consiliere pentru consumatori in alegerea
bunurilor si serviciilor, oferirea de informatii de
contact comerciale si de afaceri, servicii de
intermediere comerciala, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, marketing, servicii de reiatii media,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor in
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor in scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terti,
marketing cu public tinta.
41. Servicii de divertisment, furnizarea online
de imagini video, nedescarcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, furnizarea facilitatilor de recreere,
furnizarea de informatii cu privire la activitate
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite tn scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea de facilitati sportive,
servicii de agenție de bilete (divertisment).
45. Servicii de rețele de socializare online.

───────

(591) Culori revendicate: rosu (HEX#D95D32,
HEX#EC7751), alb (HEXFFFFFF),
galben (HEX#E2F706), verde
(HEX#3C824E)
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(210) M 2022 05029
(151) 21/07/2022
(732) INOVA INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. APATEULUI, NR. 136,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
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)

INOVA International
Complete Business Solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
01.05.01; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, 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, servicii
de construcții, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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
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

(591) Culori revendicate: mov, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 05030
(151) 21/07/2022
(732) ECOPREST SOLUTIONS SRL,

STRADA VIGONIEI, NR. 6,
BL.14T, ET.9, AP 39, SECTOR 5,
BUCURESTI, 040341, ROMANIA

(540)

CONTRACT DDD APP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.03;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08

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

9. Software descărcabil, software descărcabil
utilitar, software descărcabil industrial, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, aplicații

mobile descărcabile pentru gestionarea de
informații, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile.
37. Servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare cu exceptia celor pentru agricultura
acvacultura, silvicultura si horticultura.

───────

(210) M 2022 05031
(151) 21/07/2022
(732) SC WEBTAB SRL, STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 25,
CORP 1, ET. 1, CAM. 2, JUDETUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Tare Bun natura
are gusturi bune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.23; 07.01.17

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

1. Compost, balegar, pamant de flori,
ingrasaminte, preparate cleioase pentru
altoirea arborilor / preparate cleioase pentru
formarea arborilor / preparate cu clei pentru
formarea arborilor / preparate cu clei pentru
altoirea arborilor, produse chimice pentru
horticultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor, digestat organic
(îngrăşământ), ghivece de turbă pentru
horticultură (pământ), turba (îngrăşământ),
fosfaţi (îngrăşăminte), săruri (îngrăşăminte),
pământ pentru culturi, substraturi pentru
cultivarea plantelor fără sol (agricultură),
superfosfaţi (îngrăşăminte), substanţe de
umplere a cavităţii arborilor (silvicultură),
preparate chimice pentru prevenirea bolilor
specifice viţei de vie, biostimulanți pentru plante,

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu,
verde, albastru
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extracte din plante pentru fabricarea alimentelor,
extracte din plante pentru industria alimentară,
extracte din plante pentru fabricarea produselor
cosmetic, extracte din plante pentru fabricarea
produselor farmaceutice.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, sapun, produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri
esenţiale, aromatice (uleiuri esenţiale), extracte
de flori (parfumuri), loţiuni pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
parfumerie, loțiuni tonice pentru scopuri
cosmetice.
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, gemuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere 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.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, 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,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 3, 29, 30, 31 si 32 (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, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 05032
(151) 21/07/2022
(732) SUCCES COMERCIAL SRL, SOS.

MIHAI BRAVU NR. 107-109, BL.
E1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAFS PLAY&CHILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

35. Promovarea afacerii (publicitate), publicitate
prin bannere, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
41. Activități sportive și de recreere, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de activități culturale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente sportive, coordonare de expoziții în
scopuri de divertisment, coordonare de expoziții
în scopuri recreative, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment de tipul turneelor de tenis,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
educație sportivă, exploatare de locații sportive,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare

(591) Culori revendicate: verde, galben,
turcoaz, portocaliu
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de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de case gonflabile în scopuri recreative,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de informații
referitoare la sport, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
instalații de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă.

───────

(210) M 2022 05033
(151) 21/07/2022
(732) SPITALUL CLINIC DE BOLI

INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA,
STR. IULIU MOLDOVAN NR. 23,
JUDETUL CLUJ, CLUJ, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SCBI SPITALUL CLINIC
DE BOLI INFECȚIOASE

CLUJ-NAPOCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 24.13.25

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii ambulatorii, consultanță
profesională in materie de sănătate, controale
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de informații referitoare la
sanatate, furnizare de informații in materie de
sănătate prin telelon, furnizare de servicii online
de fișe medicale, cu excepția odontologiei,

monitorizarea pacienților, reabilitare fizică,
recomandări in materie de alergii, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
fizioterapie, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienții internați și externi, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii medicale
și de sănătate.

───────

(210) M 2022 05034
(151) 21/07/2022
(732) CAPATINA SEBASTIAN-PETRU,

STR. VISEU, NR. 6, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

YNY Sebi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, aparate
digitale de redat muzica, benzi audio cu
muzică, carduri de memorie cu circuite integrate
utilizate pentru a cântă la instrumente muzicale
electronice, casete video preînregistrate cu
muzică, cipuri care conțin înregistrări muzicale,

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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muzică digitală descărcabilă, muzică digitală
descarcabilă dintr-o bază de date de calculator
sau de pe internet, materiale video muzicale
pre-înregistrate, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, serii de înregistrări
audio muzicale descarcabile, software pentru
compunerea de muzică descarcabile, software
pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, difuzarea de muzică, furnizarea
accesului la paginile web cu muzică digitală de
pe internet, furnizarea accesului la site-uri web
cu muzică în format mp3 pe internet, furnizarea
accesului la canale de telecomunicații pentru
servicii de teleshopping, difuzarea la radio și
televiziune, difuzare de programe radio și de
televiziune, transmisii video, transmisii audio,
video și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmiterea de emisiuni televizate,
transmisie on-line de publicații electronice,
comunicare prin bloguri online, furnizarea de
forumuri online, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, servicii de transmisie, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, exploatarea infrastructurilor
de difuzare, transmitere de mesaje scurte (sms),
de imagini, de voce, de sunete, de muzică și
de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizarea accesului
la site-uri web de muzică digitală pe internet,
transmitere de mesaje, servicii de mesaje video,
colectare și transmitere de mesaje, transmisie
de filme video, difuzare video, transmisie video
la cerere, furnizarea accesului la blog-uri,
transmisie de podcasturi.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte altele decat cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, producție de emisiuni de

televiziune, emisiuni de radio (programare),
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de radio și
televiziune, divertisment de tipul turneelor,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de conferințe, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de maestru de ceremonii,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, publicare multimedia, organizare
de excursii pentru divertisment, producția de
emisiuni radiofonice, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative, servicii
pentru publicarea buletinelor informative, servicii
informative cu privire la filme video, studiouri
de înregistrare, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, prezentare
de concerte, servicii prestate de concerte
muzicale pentru televiziune, concerte muzicale
pentru radio, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, rezervare de
bilete la concerte, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), compunere de cântece,
furnizarea de cursuri de muzică, producția
de muzică, reprezentații de muzică live,
organizare de concursuri muzicale, închiriere
de casete muzicale, servicii de mixare
muzicală, servicii de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, publicare de cărți
de muzică, servicii de divertisment muzical
animat, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, servicii de
editare și înregistrare muzicale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
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servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, 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, realizarea
de înregistrări de muzică, interpretare de muzică
și canto, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare
de concerte muzicale, producție de înregistrări
muzicale, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de videouri
muzicale, producție de spectacole muzicale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de texte
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații muzicale în direct, selectare
și compilare de muzică preînregistrată în
vederea difuzării de către terți, servicii de
educație muzicală, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment cinematografic, producția
de filme cinematografice, prezentare de
filme cinematografice, producție de clipuri
cinematografice animate, divertisment prin filme,
distribuție de filme, dublare de filme, producție de
filme video, productie de podcasturi, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale,
servicii educative în arta cinematografiei, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, modele pentru
artiști, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, divertisment de natura emisiunilor de
știri televizate.

───────

(210) M 2022 05036
(151) 21/07/2022
(732) PRIVATE BROKER SRL, STR.

DARZA, NR. 13, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
07.11.25

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

36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare
financiară, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, afaceri imobiliare,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, administrarea locuințelor,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară, agenții
imobiliare, colectarea chiriilor, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
brokeraj imobiliar, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), achiziții de terenuri pentru
închiriere pentru terți, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
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administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, consultanță
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind gestiunea terenurilor, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, managementul proprietăților
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, închirieri de locuințe (apartamente),
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, organizare de închirieri de
apartamente, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune de
multiproprietăți, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de reprezentare financiară în
vederea deținerii de proprietăți în numele terților,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, colectarea chiriilor,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
servicii de asigurare, subscriere de asigurări,
estimări și evaluări pentru scopuri de asigurare.
37. Construcții și demolări de clădiri, 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, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), construcții și demolări de clădiri,
lucrări de construcție pentru case prefabricate,
construcție de anexe de casă, construcție de

case, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcții navale, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, instalare,
curățare, reparare și întreținere, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
reparații și întreținere de clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, întreținere și reparații
de mobilier, instalare, întreținere și reparații
pentru ascensoare și lifturi, amenajare de
terenuri (construcții), consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcție de clădiri,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcții, construcții civile, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții de fabrici pe bază
de comandă, construcții de drumuri pe bază
de comanda, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții și reparații de clădiri, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, decorare
de clădiri, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea pereților interiori și exteriori, a tavanelor
și a acoperișurilor, instalare de conducte,
instalarea de sisteme de țevi, lucrări de
construcție, lucrări de etanșeizare (construcții),
lucrări de fundație, lucrări de instalații sanitare,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, montare de clădiri și
structuri prefabricate, vopsire de clădiri, vopsire,
pentru suprafețe interioare și exterioare, vopsire
prin pulverizare, vopsire și decorare de clădiri,
vopsire și lăcuire, zugrăvirea caselor, renovarea
clădirilor, renovare de proprietăți, renovarea și
repararea clădirilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

256

(210) M 2022 05038
(151) 22/07/2022
(732) ATLAS IMOBILIARE SRL, STR.

CALEA ALBA IULIA NR. 20,
JUDETUL ALBA, DRAMBAR, SAT
CIUGUD, 517241, ALBA, ROMANIA

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

(540)

ATLAS Express&Logistic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

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

clase:
39. Transport, organizarea transportului, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, servicii de închiriere în legătură
cu vehicule, transporturi și depozitare, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul.

───────

(210) M 2022 05039
(151) 22/07/2022
(732) POPA DORIN, STR.CONSTANTIN

NOTTARA NR.4, BL.C4, AP.9,
JUD.BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

STRUVIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, băuturi pe bază de vin, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), băuturi alcoolice distilate pe
bază de grâne, băuturi alcoolice care conțin

fructe, coniac, băuturi distilate, esențe alcoolice,
altele decât uleiurile esențiale, extracte alcoolice
altele decât uleiurile esențiale.
35. Servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea și
livrarea produselor cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2022 05042
(151) 22/07/2022
(732) MARIUS POPA, ALE. CUMINȚENIA

PĂMÂNTULUI NR. 1, BL. C1.1,
SC. A, ET. 1, AP. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KOKO LOKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.01

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri și alte
condimente, gheaţă (apă înghețată).

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor non-alcoolice.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05043
(151) 27/07/2022
(732) CRAZY PRINT S.R.L., B-DUL

DACIA, 66, BL. T7, SC. 1, AP.
1, JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
200044, DOLJ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

CRAZY PRINT Propunem
idei, printăm soluții!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 20.01.03

clase:
16. Invitații tipărite, invitații la petreceri, invitații
tipărite pe hârtie, invitații tipărite pe carton,
invitații (articole de papetărie), carnet cu invitații
detașabile pentru petreceri, bannere din hârtie,
bannere de afișaj realizate din hârtie, bannere
de afișaj fabricate din carton, fanioane de hârtie,
calendare, calendare tipărite, calendare de
buzunar, suporturi pentru calendare, calendare
de perete, calendare de birou, calendare
pentru postul crăciunului, calendare cu foi
detașabile, suporturi pentru calendare de birou,
foi de schimb pentru calendare, dosare, dosare
suspendabile, dosare expandabile, dosare

(papetărie), dosare cu inele, separatoare pentru
dosare, cutii pentru dosare, suporturi pentru
dosare, dosare cu index, indexuri pentru dosare,
clasoare pentru dosare, dosare din carton
manila, dosare expandabile din hârtie, dosare
pentru documente (papetărie), supracoperte din
hârtie pentru dosare, vizor port-etichete pentru
dosare, separatoare pentru dosare (articole
de birou), tăvițe pentru dosare (articole de
birou), suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, gravuri, acvaforte (gravuri), tipărituri
(gravuri), gravuri și reproduceri ale acestora,
stegulețe din hârtie, stegulețe decorative din
hârtie, semne de carte pentru documente
(stegulețe de marcare), fluturași publicitari,
fluturași informativi, mape, mape pentru
schițe, mape de corespondență, mape pentru
documente, mape tip servietă, mape de hârtie
(papetărie), mape pentru scris (papetărie), mape
pentru stocare de negative, dosare pentru
corespondență, formulare comerciale, formulare
(imprimate), formulare pentru pariuri, formulare
de comandă, formulare tipărite parțial, formulare
în alb, formulare pentru evidența contabilă,
formulare de comandă destinate utilizării pentru
cumpărături la domiciliu, programe tipărite,
meniuri tipărite, partituri tipărite, planuri tipărite,
diagrame tipărite, tabele tipărite, pliante tipărite,
manuale tipărite, broșuri tipărite, chestionare
tipărite, lecții tipărite, cursuri tipărite, horoscoape
tipărite, periodice tipărite, bilete tipărite, ghiduri
tipărite, modele tipărite, rapoarte tipărite, grafice
tipărite, reclame tipărite, etichete adezive
tipărite, embleme tipărite (decalcomania),
cupoane valorice tipărite, foi tipărite cu informații,
diplome de premiere tipărite, materiale de
predare tipărite, comunicate de presă tipărite,
rapoarte de cercetare tipărite, materiale de
instruire tipărite, notițe tipărite pentru seminare,
programe de studii tipărite, rapoarte tipărite
privind consumatorii, foi de răspuns tipărite,
cartonașe tipărite pentru adrese, certificate
și diplome tipărite, partituri de pian tipărite,
materiale tipărite pentru instruire, etichete tipărite
din hârtie, afișe tipărite din hârtie, jurnale de
bord (articole tipărite), jurnale de bord (materiale
tipărite), buletine de știri (materiale tipărite),
panouri publicitare tipărite, din carton, panouri
publicitare tipărite, din hârtie, caricaturi de ziar
(materiale tipărite), cărți poștale cu răspunsuri
tipărite, cartonașe tipărite cu nume pentru
ocazii speciale, publicații periodice tipărite în
domeniul artelor figurative, etichete umoristice
tipărite pentru sticle de vin, materiale tipărite
pentru instruire în domeniul telecomunicațiilor,
cartonașe tipărite cu numere de masă pentru
ocazii speciale, materiale tipărite sub formă de

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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eșantioane de culori, ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), role de hârtie
pentru înregistrarea continuă de date (materiale
tipărite), rețete tipărite comercializate ca o
componentă a ambalajelor de alimente, tipărituri,
tipărituri sub formă de imagini, reproduceri color,
reproduceri fotografice, reproduceri grafice,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri de
picturi, reproduceri artistice tipărite, reproduceri
de artă grafică, etichete adezive, etichete
autocolante, etichete din hârtie, etichete pentru
marcare, hârtie pentru etichete, etichete din
carton, etichete de preț, etichete pentru cadouri,
etichete cu adrese, etichete tipărite pentru
bagaje, etichete din hârtie pentru bagaje,
etichete din carton pentru bagaje, etichete de
identificare din hârtie, etichete din hârtie pentru
cadouri, etichete de hârtie cu ștergere umedă,
etichete din carton pentru recuperarea bagajelor,
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), etichete din hârtie pictată manual,
pentru sticle de vin, mașini de tipărit etichete
de uz menajer sau de birou, șasiu pentru
tablouri, paspartuuri pentru tablouri, paspartuuri
pentru fotografii sau tablouri, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, broșuri, broșuri referitoare
la jocuri, broșuri cu informații farmaceutice,
broșuri cu program pentru colecționat, hârtie de
tipărire offset pentru broșuri, materiale educative
tipărite, buletine (materiale tipărite), materiale
tipărite de cursuri prin corespondență, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, hârtie și
carton industriale, afișe (suporturi pentru - din
hârtie sau carton), benzi de calculator din
hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea
programelor, benzi de hârtie fantezie (tanzaku),
benzi din hârtie pentru mașini de calcul,
blocnotesuri, cadre din hartie pentru rame
fotografice, calculator (benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrarea programelor de
-), carduri perforate pentru înregistrarea de
programe de calculator, cartele perforate pentru
mașini de tricotat de tip jacquard, carton, carton
bristol, carton colorat (carton colorat), carton
manila, carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), coli de hârtie
pentru notițe, cutii de carton pentru atenții
oferite invitaților, decorațiuni din hârtie pentru
prăjituri, flipchart cu hârtie, foi volante, folio,
hârtie de copiat, cu un strat de plastic, hârtie
de fax, hârtie de imprimat, hârtie de mascare,
hârtie de probe, hârtie mată, hârtie metalizată
argintie, hârtie milimetrică, hârtie parfumată
pentru dulapuri, hârtie pentru ambalat rezistentă
la grăsimi, hârtie pentru căptușire, hârtie
pentru aparate înregistratoare, hârtie pentru

scrisori (produse finite), hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), hârtie pentru vederi,
hârtie pergament, hârtie pergament pentru
mezuzah, hârtie pergaminată, hârtie reciclată,
hârtie reciclată pentru copiatoare și imprimante,
hârtie semiprelucrată, hârtie rezistentă la acid,
hârtie sintetică, hârtie sintetică pentru copiatoare
și imprimante, hârtie supercalandrată pentru
imprimare, hârtie termosensibilă, hârtie tip
biblie, hârtie tăiată cu laser, hârtie xerografică,
panouri indicatoare din hârtie sau carton, pungi
de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie,
sigle de firme din hârtie, suluri de hârtie
pentru imprimante, tuburi din carton, întărituri
din carton pentru legarea cărților, abțibilduri
(decalcomanii), abțibilduri aplicate prin călcare,
abțibilduri decorative pentru căști, abțibilduri
pentru bara de protecție a vehiculelor, afișe,
afișe publicitare, afișier, agende, agende de
birou, agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende de întâlniri, produse de
imprimerie, articole de papetărie, confecționate
din hârtie, autocolante pentru podea, articole
de papetărie și accesorii educative, articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
pentru petreceri, articole de papetărie pentru
birou, articole de papetărie parfumate, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, arte vizuale
tipărite, aparate pentru aplicare de adezivi pentru
uz menajer şi de birou, almanahuri, albume
de schițe, aparate de intercalat pentru birou,
agrafe pentru hârtie (papetărie), agrafe de
prindere pentru instrumente de scris, agrafe
de birou pentru hârtie, agende săptămânale,
agende folosite în papetărie, agende de telefon,
bancnote suvenir, bibliorafturi magnetice cu trei
inele, bibliorafturi pentru rețete, bilete, bilete
pentru pasageri, birou (articole de -) (cu excepția
mobilelor), blocnotes de birou, caiete școlare,
carnete de notițe, carnete de notițe pentru
reporteri, carnete pentru stenografi, carnețele,
carnețele de buzunar (papetărie), carnețele de
notițe pentru rețete, carnețele de notițe în
alb, carnețele pentru notat scorul la jocuri,
cărți de răzuit pentru desenat, cărți de vizită,
cărți poștale ilustrate, cărți poștale nescrise,
cărți poștale pentru a scrie scurte mesaje
sociale, cărți poștale și cărți poștale ilustrate,
cartonașe imprimate, cartonașe informative
tipărite, cartonașe nescrise, cartonașe pentru
corespondență, cartonașe pentru schimb, altele
decât cele pentru jocuri, cataloage, cataloage
cu hoteluri, cataloage de firme, cataloage pentru
comenzi prin poștă sau poștă electronică,
cataloage pentru cumpărături la domiciliu,
cataloage referitoare la software de calculator,
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ceară pentru sigilii, chitanțiere, cleme pentru
hârtie, clipsuri pentru hârtie, coperți pentru
agende săptămânale, covorașe de pâslă pentru
caligrafie (papetărie), covorașe din fetru pentru
caligrafie, documente de prezentare tehnica.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu invitații, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu invitații tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu invitații la petreceri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu invitații tipărite pe hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu invitații tipărite
pe carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu invitații (articole de papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carnet cu invitații detașabile pentru petreceri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bannere din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bannere de afișaj
realizate din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bannere de afișaj
fabricate din carton, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fanioane de hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calendare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calendare tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu calendare
de buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru calendare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calendare de perete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu calendare de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu calendare pentru postul crăciunului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calendare cu foi detașabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
calendare de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu foi de schimb pentru
calendare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dosare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dosare suspendabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dosare expandabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dosare (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dosare cu inele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu separatoare pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru dosare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru dosare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dosare cu index, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu indexuri
pentru dosare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu clasoare pentru dosare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dosare din

carton manila, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dosare expandabile din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
supracoperte din hârtie pentru dosare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vizor
port-etichete pentru dosare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu separatoare pentru
dosare (articole de birou), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tăvițe pentru
dosare (articole de birou), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
dosare folosite în papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gravuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu acvaforte
(gravuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tipărituri (gravuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gravuri
și reproduceri ale acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stegulețe din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu stegulețe decorative din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fluturași publicitari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fluturași
informativi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mape, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mape pentru schițe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mape de corespondență, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mape pentru
documente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mape tip servietă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mape de hârtie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mape pentru scris (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mape pentru stocare de negative, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dosare
pentru corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu formulare comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu formulare (imprimate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu formulare pentru
pariuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu formulare de comandă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu formulare
tipărite parțial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu formulare în alb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu formulare
pentru evidența contabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu formulare de
comandă destinate utilizării pentru cumpărături
la domiciliu, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu programe tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu meniuri
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu partituri tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu planuri tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diagrame tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tabele tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pliante
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu manuale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu broșuri tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu chestionare tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lecții tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cursuri
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu horoscoape tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu periodice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bilete tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiduri tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
modele tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rapoarte tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu grafice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu reclame tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etichete adezive
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu embleme tipărite (decalcomania),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cupoane valorice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foi tipărite cu
informații, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diplome de premiere tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de predare tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu comunicate de
presă tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rapoarte de cercetare tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de instruire tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu notițe
tipărite pentru seminare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu programe de studii
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rapoarte tipărite privind consumatorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu foi de răspuns tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cartonașe tipărite
pentru adrese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu certificate și diplome tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu partituri de pian tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite
pentru instruire, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu etichete tipărite din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
afișe tipărite din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jurnale de bord (articole
tipărite), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jurnale de bord (materiale tipărite),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu buletine de știri (materiale tipărite), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
panouri publicitare tipărite, din carton, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
publicitare tipărite, din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu caricaturi de
ziar (materiale tipărite), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cartonașe tipărite
cu nume pentru ocazii speciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
periodice tipărite în domeniul artelor figurative,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etichete umoristice tipărite pentru sticle
de vin, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite pentru instruire în
domeniul telecomunicațiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite sub formă de eșantioane
de culori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiduri de buzunar cu referințe
rapide (materiale tipărite), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu role de hârtie
pentru înregistrarea continuă de date (materiale
tipărite), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rețete tipărite comercializate ca o
componentă a ambalajelor de alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tipărituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tipărituri sub formă de imagini, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu reproduceri
color, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu reproduceri fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu reproduceri
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu reproduceri artistice imprimate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu reproduceri de picturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu reproduceri artistice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu reproduceri de artă grafică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete
adezive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etichete autocolante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etichete pentru marcare, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
pentru etichete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etichete din carton, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete de
preț, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etichete pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etichete cu adrese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etichete tipărite pentru bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete
din hârtie pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu etichete din carton
pentru bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etichete de identificare din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etichete din hârtie pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete
de hârtie cu ștergere umedă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etichete din carton
pentru recuperarea bagajelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etichete din hârtie
pentru recuperarea bagajelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu imprimante de mână
pentru etichete (articole de birou), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete
din hârtie pictată manual, pentru sticle de vin,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de tipărit etichete de uz menajer sau
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șasiu pentru tablouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paspartuuri
pentru tablouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paspartuuri pentru fotografii sau
tablouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu picturi (tablouri) înrămate sau nu,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu broșuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu broșuri referitoare la jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu broșuri cu informații farmaceutice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu broșuri cu
program pentru colecționat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie de tipărire
offset pentru broșuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educative
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu buletine (materiale tipărite), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale tipărite de cursuri prin corespondență,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie și carton industriale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu afișe (suporturi pentru
- din hârtie sau carton), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi de calculator
din hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea

programelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu benzi de hârtie fantezie (tanzaku),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu benzi din hârtie pentru mașini de calcul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cadre din hartie pentru rame
fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculator (benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrarea programelor de -),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carduri perforate pentru înregistrarea de
programe de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cartele perforate pentru
mașini de tricotat de tip jacquard, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carton bristol, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carton colorat (carton colorat),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carton manila, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carton tare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cartonașe pentru
notițe în alb, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coli de hârtie (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coli
de hârtie pentru notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de carton pentru
atenții oferite invitaților, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni din hârtie
pentru prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu flipchart cu hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu foi volante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu folio, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie de copiat, cu un strat de
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie de fax, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie de imprimat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie de mascare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de probe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
mată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie metalizată argintie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
milimetrică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie parfumată pentru dulapuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie pentru ambalat rezistentă la grăsimi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie pentru căptușire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pentru aparate
înregistratoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie pentru scrisori (produse
finite), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie pentru sertare, parfumată sau
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neparfumată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie pentru tipar (hârtie pentru
șapirograf), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie pentru vederi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
pergament, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie pergament pentru mezuzah,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie reciclată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
reciclată pentru copiatoare și imprimante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
semiprelucrată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie rezistentă la acid, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
sintetică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie sintetică pentru copiatoare și
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie supercalandrată pentru
imprimare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie termosensibilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
tip biblie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie tăiată cu laser, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
xerografică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri indicatoare din hârtie
sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pungi de ambalat din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rezerve
de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sigle de firme din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suluri
de hârtie pentru imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tuburi din carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu întărituri din carton pentru legarea cărților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu abțibilduri (decalcomanii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu abțibilduri aplicate
prin călcare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu abțibilduri decorative pentru căști,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
abțibilduri pentru bara de protecție a vehiculelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu afișe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu afișe publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu afișier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu agende de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu agende de buzunar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
agende de planificare pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
de întâlniri, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu produse de imprimerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
papetărie, confecționate din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu autocolante
pentru podea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de papetărie și accesorii
educative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de papetărie pentru scris,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de papetărie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
papetărie pentru birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de papetărie
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de papetărie din hârtie
pentru birou, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu arte vizuale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru aplicare de adezivi pentru uz menajer
şi de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu almanahuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu albume de schițe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de intercalat pentru birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu agrafe
pentru hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu agrafe de prindere
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu agrafe de birou
pentru hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu agende săptămânale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu agende de telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bancnote suvenir, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bibliorafturi magnetice
cu trei inele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bibliorafturi pentru rețete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bilete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bilete pentru pasageri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu birou (articole de -)
(cu excepția mobilelor), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu blocnotes de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
caiete școlare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carnete de notițe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carnete
de notițe pentru reporteri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu carnete pentru
stenografi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carnețele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carnețele de buzunar
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carnețele de notițe pentru rețete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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în legătură cu bannere de afișaj realizate din
hârtie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bannere de afișaj fabricate din carton, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fanioane de
hârtie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu calendare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu calendare tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu calendare de buzunar,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru calendare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu calendare de perete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
calendare de birou, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu calendare pentru postul
crăciunului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu calendare cu foi detașabile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru calendare de birou, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foi de schimb pentru
calendare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dosare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dosare suspendabile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dosare expandabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dosare (papetărie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dosare
cu inele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu separatoare pentru dosare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii pentru
dosare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporturi pentru dosare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dosare cu index, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu indexuri
pentru dosare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu clasoare pentru dosare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dosare din
carton manila, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dosare expandabile din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu supracoperte
din hârtie pentru dosare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vizor port-etichete
pentru dosare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu separatoare pentru dosare (articole
de birou), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tăvițe pentru dosare (articole de
birou), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporturi pentru dosare folosite în papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gravuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu acvaforte (gravuri), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tipărituri (gravuri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gravuri
și reproduceri ale acestora, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu stegulețe din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură

carnețele de notițe în alb, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu carnețele pentru
notat scorul la jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de răzuit pentru
desenat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de vizită, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți poștale ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți poștale nescrise, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți poștale pentru a
scrie scurte mesaje sociale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți poștale și
cărți poștale ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cartonașe imprimate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cartonașe informative tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cartonașe nescrise,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cartonașe pentru corespondență, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cartonașe
pentru schimb, altele decât cele pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cataloage, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cataloage cu hoteluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cataloage
de firme, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cataloage pentru comenzi prin
poștă sau poștă electronică, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cataloage pentru
cumpărături la domiciliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cataloage referitoare
la software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceară pentru sigilii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu chitanțiere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cleme pentru hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu clipsuri
pentru hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coperți pentru agende săptămânale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
covorașe de pâslă pentru caligrafie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
covorașe din fetru pentru caligrafie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu documente
de prezentare tehnica, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu invitații, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu invitații tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu invitații
la petreceri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu invitații tipărite pe hârtie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu invitații
tipărite pe carton, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu invitații (articole de papetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carnet cu invitații detașabile pentru petreceri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bannere din hârtie, servicii de vânzare cu ridicata
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cu stegulețe decorative din hârtie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu semne de
carte pentru documente (stegulețe de marcare),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fluturași publicitari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fluturași informativi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mape, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mape
pentru schițe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mape de corespondență, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mape
pentru documente, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mape tip servietă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mape de
hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mape pentru scris (papetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mape pentru stocare de negative, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dosare pentru
corespondență, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu formulare comerciale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu formulare
(imprimate), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu formulare pentru pariuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu formulare
de comandă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu formulare tipărite parțial, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu formulare în
alb, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
formulare pentru evidența contabilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu formulare de
comandă destinate utilizării pentru cumpărături
la domiciliu, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu programe tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu meniuri tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
partituri tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu planuri tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diagrame tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tabele tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pliante tipărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu manuale tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu broșuri
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu chestionare tipărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lecții tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cursuri
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu horoscoape tipărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu periodice tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bilete
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ghiduri tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu modele tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rapoarte tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu grafice

tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu reclame tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etichete adezive tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu embleme
tipărite (decalcomania), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cupoane valorice tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
foi tipărite cu informații, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diplome de premiere
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de predare tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu comunicate
de presă tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rapoarte de cercetare tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de instruire tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu notițe tipărite pentru
seminare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu programe de studii tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rapoarte
tipărite privind consumatorii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foi de răspuns tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cartonașe tipărite pentru adrese, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu certificate și
diplome tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu partituri de pian tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite pentru instruire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu etichete tipărite din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu afișe
tipărite din hârtie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jurnale de bord (articole tipărite),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jurnale de bord (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu buletine de
știri (materiale tipărite), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri publicitare tipărite,
din carton, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panouri publicitare tipărite, din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
caricaturi de ziar (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cartonașe tipărite cu nume
pentru ocazii speciale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu publicații periodice tipărite
în domeniul artelor figurative, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu etichete umoristice
tipărite pentru sticle de vin, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite
pentru instruire în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cartonașe tipărite cu numere de masă pentru
ocazii speciale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite sub formă de
eșantioane de culori, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu role de
hârtie pentru înregistrarea continuă de date
(materiale tipărite), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rețete tipărite comercializate
ca o componentă a ambalajelor de alimente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tipărituri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tipărituri sub formă de imagini,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
reproduceri color, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu reproduceri fotografice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu reproduceri
grafice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu reproduceri artistice imprimate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu reproduceri
de picturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu reproduceri artistice tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu reproduceri
de artă grafică, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etichete adezive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu etichete autocolante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etichete din hârtie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etichete pentru marcare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
pentru etichete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etichete din carton, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu etichete de
preț, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu etichete pentru cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu etichete cu adrese, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu etichete
tipărite pentru bagaje, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu etichete din hârtie pentru
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu etichete din carton pentru bagaje, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu etichete
de identificare din hârtie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu etichete din hârtie
pentru cadouri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etichete de hârtie cu ștergere umedă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etichete din carton pentru recuperarea bagajelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
imprimante de mână pentru etichete (articole de
birou), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu etichete din hârtie pictată manual, pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de tipărit etichete de uz
menajer sau de birou, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șasiu pentru tablouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
paspartuuri pentru tablouri, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu picturi (tablouri) înrămate
sau nu, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu broșuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu broșuri referitoare la jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu broșuri cu
informații farmaceutice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu broșuri cu program pentru
colecționat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie de tipărire offset pentru broșuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educative tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu buletine (materiale
tipărite), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite de cursuri prin
corespondență, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie și carton industriale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu afișe
(suporturi pentru - din hârtie sau carton), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi de
calculator din hârtie, nescrise, utilizate pentru
înregistrarea programelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu benzi de hârtie fantezie
(tanzaku), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu benzi din hârtie pentru mașini de
calcul, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu blocnotesuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cadre din hartie pentru rame
fotografice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu calculator (benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrarea programelor de -),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu carduri perforate pentru înregistrarea de
programe de calculator, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cartele perforate pentru
mașini de tricotat de tip jacquard, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carton, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu carton
bristol, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu carton colorat (carton colorat), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carton manila,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carton tare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cartonașe pentru notițe în alb, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu coli de
hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu coli de hârtie pentru notițe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de
carton pentru atenții oferite invitaților, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
din hârtie pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu flipchart cu hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
foi volante, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu folio, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu hârtie de copiat, cu un strat
de plastic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie de fax, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie de imprimat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie de mascare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu hârtie de probe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie mată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie metalizată argintie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie milimetrică, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
parfumată pentru dulapuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie pentru ambalat
rezistentă la grăsimi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie pentru căptușire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie pentru aparate înregistratoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie pentru
scrisori (produse finite), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie pentru vederi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie pergament, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu hârtie pergament pentru mezuzah,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie reciclată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
reciclată pentru copiatoare și imprimante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
semiprelucrată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie rezistentă la acid, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie sintetică,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie sintetică pentru copiatoare și imprimante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie supercalandrată pentru imprimare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie tip biblie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie tăiată cu laser,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie xerografică, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri indicatoare din hârtie
sau carton, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pungi de ambalat din hârtie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rezerve de
hârtie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu sigle de firme din hârtie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suluri de hârtie pentru
imprimante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tuburi din carton, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu întărituri din carton
pentru legarea cărților, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu abțibilduri (decalcomanii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu abțibilduri aplicate prin călcare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu abțibilduri
decorative pentru căști, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu abțibilduri pentru bara de
protecție a vehiculelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu afișe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu afișe publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
afișier, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu agende, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu agende de birou, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu agende de buzunar,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
agende de planificare pentru birou, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu agende
de întâlniri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
papetărie, confecționate din hârtie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu autocolante
pentru podea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de papetărie și accesorii
educative, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de papetărie pentru scris,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de papetărie pentru petreceri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de papetărie pentru birou, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de papetărie
parfumate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de papetărie din hârtie
pentru birou, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arte vizuale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
aplicare de adezivi pentru uz menajer şi de birou,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
almanahuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu albume de schițe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de intercalat
pentru birou, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu agrafe pentru hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
agrafe de prindere pentru instrumente de scris,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
agrafe de birou pentru hârtie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu agende săptămânale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
agende folosite în papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu agende de telefon,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bancnote suvenir, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bibliorafturi magnetice cu trei inele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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bibliorafturi pentru rețete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bilete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bilete pentru pasageri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu birou
(articole de -) (cu excepția mobilelor), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu blocnotes de
birou, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu caiete școlare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu carnete de notițe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carnete de
notițe pentru reporteri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu carnete pentru stenografi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carnețele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu carnețele de buzunar (papetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carnețele de notițe pentru rețete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carnețele de
notițe în alb, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu carnețele pentru notat scorul la
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cărți de răzuit pentru desenat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărți de vizită,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu cărți
poștale ilustrate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cărți poștale nescrise, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărți poștale
pentru a scrie scurte mesaje sociale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cartonașe imprimate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cartonașe informative tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cartonașe nescrise,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cartonașe pentru corespondență, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cartonașe
pentru schimb, altele decât cele pentru jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cataloage, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cataloage cu hoteluri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cataloage de
firme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cataloage pentru comenzi prin poștă sau
poștă electronică, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cataloage pentru cumpărături
la domiciliu, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cataloage referitoare la software
de calculator, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceară pentru sigilii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu chitanțiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cleme pentru hârtie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu clipsuri pentru hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
coperți pentru agende săptămânale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu covorașe de

pâslă pentru caligrafie (papetărie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu covorașe din
fetru pentru caligrafie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu documente de prezentare
tehnica, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu invitații, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu invitații
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu invitații la petreceri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu invitații tipărite pe hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu invitații tipărite pe carton, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu invitații
(articole de papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu carnet cu
invitații detașabile pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bannere din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bannere de
afișaj realizate din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bannere de
afișaj fabricate din carton, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fanioane
de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu calendare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu calendare tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu calendare
de buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi pentru
calendare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu calendare de perete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu calendare de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
calendare pentru postul crăciunului, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu calendare cu foi detașabile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suporturi pentru calendare de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu foi de schimb pentru calendare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dosare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dosare suspendabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dosare expandabile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dosare (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dosare
cu inele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu separatoare pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii pentru dosare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru dosare, servicii de vânzare
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cu amănuntul prin catalog în legătură cu dosare
cu index, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu indexuri pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu clasoare pentru dosare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dosare din carton manila, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dosare expandabile din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu supracoperte din hârtie pentru dosare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vizor port-etichete pentru dosare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu separatoare pentru dosare (articole de birou),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tăvițe pentru dosare (articole de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu gravuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu acvaforte (gravuri), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tipărituri (gravuri), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu gravuri
și reproduceri ale acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
stegulețe din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu stegulețe
decorative din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu semne de
carte pentru documente (stegulețe de marcare),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu fluturași publicitari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fluturași informativi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mape,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mape pentru schițe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mape de corespondență, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mape pentru documente, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mape tip servietă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mape
de hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mape
pentru scris (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mape
pentru stocare de negative, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu dosare
pentru corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu formulare

comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu formulare (imprimate),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu formulare pentru pariuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu formulare de comandă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu formulare
tipărite parțial, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu formulare în alb,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu formulare pentru evidența contabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu formulare de comandă destinate
utilizării pentru cumpărături la domiciliu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu programe tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu meniuri
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu partituri tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu planuri tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu diagrame
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tabele tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu pliante tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu manuale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu broșuri tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu chestionare tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lecții
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cursuri tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu horoscoape tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu periodice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bilete tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ghiduri tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu modele tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rapoarte tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
grafice tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu reclame tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu etichete adezive tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu embleme tipărite (decalcomania), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cupoane valorice tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu foi tipărite
cu informații, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu diplome de premiere
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu materiale de predare
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu comunicate de presă
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rapoarte de cercetare
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu materiale de instruire
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu notițe tipărite pentru
seminare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu programe de studii
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rapoarte tipărite privind
consumatorii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu foi de răspuns
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cartonașe tipărite pentru
adrese, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu certificate și diplome
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu partituri de pian tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu materiale tipărite pentru instruire,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etichete tipărite din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu afișe tipărite din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu jurnale de bord (articole tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu jurnale de bord (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu buletine de știri (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri publicitare tipărite, din carton, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu panouri publicitare tipărite, din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu caricaturi de ziar (materiale
tipărite), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cărți poștale cu răspunsuri
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cartonașe tipărite cu nume
pentru ocazii speciale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu publicații
periodice tipărite în domeniul artelor figurative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu materiale tipărite
pentru instruire în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cartonașe tipărite cu numere
de masă pentru ocazii speciale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu materiale tipărite sub formă de eșantioane
de culori, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu role de hârtie pentru înregistrarea continuă
de date (materiale tipărite), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rețete
tipărite comercializate ca o componentă a
ambalajelor de alimente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tipărituri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tipărituri sub formă de imagini,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu reproduceri color, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu reproduceri fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu reproduceri
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu reproduceri artistice
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu reproduceri de picturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu reproduceri artistice tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu reproduceri de artă grafică, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu etichete adezive, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
autocolante, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu etichete din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu etichete pentru marcare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hârtie pentru etichete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu etichete de preț,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu etichete pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu etichete cu adrese, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
tipărite pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
din hârtie pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
din carton pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
de identificare din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete de
hârtie cu ștergere umedă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete din
carton pentru recuperarea bagajelor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
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în legătură cu imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete din
hârtie pictată manual, pentru sticle de vin, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mașini de tipărit etichete de uz menajer sau
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu șasiu pentru tablouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu paspartuuri pentru tablouri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu paspartuuri pentru fotografii sau tablouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu picturi (tablouri) înrămate sau nu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu broșuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu broșuri
referitoare la jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu broșuri cu
informații farmaceutice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu broșuri cu
program pentru colecționat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
de tipărire offset pentru broșuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
materiale educative tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
buletine (materiale tipărite), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
materiale tipărite de cursuri prin corespondență,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie și carton
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu afișe (suporturi pentru -
din hârtie sau carton), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu benzi de
calculator din hârtie, nescrise, utilizate pentru
înregistrarea programelor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu benzi
de hârtie fantezie (tanzaku), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu benzi
din hârtie pentru mașini de calcul, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cadre din hartie
pentru rame fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu calculator
(benzi din hârtie sau cartele pentru înregistrarea
programelor de -), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu carduri
perforate pentru înregistrarea de programe de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cartele perforate pentru
mașini de tricotat de tip jacquard, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură

cu carton, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu carton bristol, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu carton colorat (carton colorat), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
carton manila, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu carton tare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cartonașe pentru notițe în alb, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu coli de hârtie (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu coli
de hârtie pentru notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cutii de
carton pentru atenții oferite invitaților, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu flipchart cu hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu foi volante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu folio, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
de copiat, cu un strat de plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
hârtie de fax, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie de imprimat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hârtie de mascare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hârtie de probe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
mată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu hârtie metalizată argintie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hârtie milimetrică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hârtie parfumată pentru dulapuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hârtie pentru ambalat rezistentă la grăsimi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hârtie pentru căptușire, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hârtie pentru aparate înregistratoare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hârtie pentru scrisori (produse finite),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hârtie pentru sertare, parfumată sau
neparfumată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
pentru vederi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie pergament,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hârtie pergament pentru mezuzah,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

271

în legătură cu hârtie pergaminată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
hârtie reciclată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie reciclată pentru
copiatoare și imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
semiprelucrată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie rezistentă la
acid, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu hârtie sintetică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
hârtie sintetică pentru copiatoare și imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hârtie supercalandrată pentru
imprimare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu hârtie termosensibilă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hârtie tip biblie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hârtie tăiată cu laser, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
xerografică, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri indicatoare
din hârtie sau carton, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pungi
de ambalat din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rezerve
de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu sigle de firme din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suluri de hârtie pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tuburi din carton,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu întărituri din carton pentru legarea
cărților, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu abțibilduri (decalcomanii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu abțibilduri aplicate prin călcare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu abțibilduri decorative pentru căști,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu abțibilduri pentru bara de protecție a
vehiculelor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu afișe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu afișe
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu afișier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
agende, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu agende de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu agende de buzunar, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu agende de
planificare pentru birou, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu agende de
întâlniri, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu produse de imprimerie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu articole de papetărie, confecționate
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu autocolante pentru
podea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole de papetărie
și accesorii educative, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole
de papetărie pentru scris, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole de
papetărie pentru petreceri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu articole
de papetărie pentru birou, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu articole
de papetărie parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole
de papetărie din hârtie pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu arte vizuale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu aparate
pentru aplicare de adezivi pentru uz menajer şi
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu almanahuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu albume de schițe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu aparate
de intercalat pentru birou, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu agrafe
pentru hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu agrafe de
prindere pentru instrumente de scris, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
agrafe de birou pentru hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu agende
săptămânale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu agende folosite în
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu agende de telefon, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bancnote suvenir, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bibliorafturi
magnetice cu trei inele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bibliorafturi
pentru rețete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bilete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bilete pentru pasageri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu birou
(articole de -) (cu excepția mobilelor), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu blocnotes de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu caiete
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu carnete de notițe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu carnete de notițe pentru reporteri, servicii de
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din fetru pentru caligrafie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu documente
de prezentare tehnica, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu invitații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
invitații tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu invitații la petreceri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu invitații tipărite pe hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
invitații tipărite pe carton, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu invitații
(articole de papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carnet cu invitații
detașabile pentru petreceri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bannere din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bannere de afișaj realizate din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bannere de afișaj fabricate din
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fanioane de hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
calendare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu calendare tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
calendare de buzunar, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
calendare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu calendare de perete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu calendare de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu calendare
pentru postul crăciunului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu calendare cu
foi detașabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru calendare
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foi de schimb pentru
calendare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dosare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dosare
suspendabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dosare expandabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dosare (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dosare cu
inele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu separatoare pentru dosare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cutii pentru dosare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dosare cu index, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
indexuri pentru dosare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu clasoare pentru

vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
carnete pentru stenografi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu carnețele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu carnețele de buzunar (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu carnețele de notițe pentru rețete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu carnețele de notițe în alb, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
carnețele pentru notat scorul la jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cărți de răzuit pentru desenat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cărți de vizită, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cărți poștale ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărți poștale nescrise, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cărți poștale pentru a scrie scurte mesaje
sociale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cartonașe imprimate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cartonașe informative tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cartonașe nescrise, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cartonașe pentru corespondență, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cartonașe pentru schimb, altele decât cele
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cataloage, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cataloage cu hoteluri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cataloage
de firme, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cataloage pentru comenzi
prin poștă sau poștă electronică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cataloage pentru cumpărături la domiciliu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cataloage referitoare la software
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ceară pentru sigilii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu chitanțiere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cleme
pentru hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu clipsuri pentru hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu coperți pentru agende săptămânale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu covorașe de pâslă pentru
caligrafie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu covorașe
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dosare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dosare din carton manila, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dosare expandabile din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
supracoperte din hârtie pentru dosare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vizor port-etichete pentru dosare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu separatoare pentru dosare (articole de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăvițe pentru dosare (articole
de birou), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu gravuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu acvaforte (gravuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tipărituri
(gravuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gravuri și reproduceri
ale acestora, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu stegulețe din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu stegulețe decorative din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fluturași publicitari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fluturași informativi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mape,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mape pentru schițe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mape de corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mape pentru
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mape tip servietă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mape de hârtie (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mape
pentru scris (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mape
pentru stocare de negative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dosare
pentru corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu formulare
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu formulare (imprimate),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu formulare pentru pariuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu formulare de comandă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu formulare

tipărite parțial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu formulare în alb, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu formulare pentru evidența contabilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
formulare de comandă destinate utilizării pentru
cumpărături la domiciliu, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu programe
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu meniuri tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu partituri
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu planuri tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu diagrame
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tabele tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pliante
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu manuale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
broșuri tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chestionare tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lecții tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cursuri tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu horoscoape tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu periodice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bilete tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ghiduri
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu modele tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rapoarte
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu grafice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu reclame
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu etichete adezive tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu embleme tipărite (decalcomania), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cupoane valorice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu foi tipărite
cu informații, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu diplome de premiere
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale de predare tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu comunicate de presă tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rapoarte de cercetare tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de instruire tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu notițe
tipărite pentru seminare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu programe de
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studii tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rapoarte tipărite privind
consumatorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foi de răspuns tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cartonașe tipărite pentru adrese,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu certificate și diplome tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
partituri de pian tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale tipărite
pentru instruire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etichete tipărite din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu afișe tipărite din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jurnale de bord (articole tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jurnale de bord (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
buletine de știri (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri publicitare tipărite, din carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri publicitare tipărite, din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
caricaturi de ziar (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți
poștale cu răspunsuri tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cartonașe
tipărite cu nume pentru ocazii speciale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
publicații periodice tipărite în domeniul artelor
figurative, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etichete umoristice tipărite
pentru sticle de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale tipărite
pentru instruire în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cartonașe tipărite cu numere de
masă pentru ocazii speciale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
tipărite sub formă de eșantioane de culori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ghiduri de buzunar cu referințe
rapide (materiale tipărite), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu role de hârtie
pentru înregistrarea continuă de date (materiale
tipărite), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rețete tipărite comercializate ca o
componentă a ambalajelor de alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tipărituri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tipărituri sub formă de
imagini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu reproduceri color, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu

reproduceri fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu reproduceri
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu reproduceri artistice imprimate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu reproduceri de picturi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
reproduceri artistice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu reproduceri
de artă grafică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etichete adezive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu etichete autocolante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etichete
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etichete pentru marcare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie pentru etichete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etichete din carton, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etichete de
preț, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu etichete pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu etichete cu adrese, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etichete
tipărite pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etichete din
hârtie pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etichete din
carton pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etichete de
identificare din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etichete din
hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etichete de
hârtie cu ștergere umedă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etichete din
carton pentru recuperarea bagajelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu imprimante de mână pentru etichete
(articole de birou), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu etichete din
hârtie pictată manual, pentru sticle de vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mașini de tipărit etichete de uz menajer
sau de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șasiu pentru tablouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu paspartuuri pentru tablouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu picturi (tablouri) înrămate sau nu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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broșuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu broșuri referitoare la jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu broșuri cu informații farmaceutice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
broșuri cu program pentru colecționat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie de tipărire offset pentru broșuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale educative tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
buletine (materiale tipărite), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
tipărite de cursuri prin corespondență, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie și carton industriale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu afișe
(suporturi pentru - din hârtie sau carton), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi de calculator din hârtie, nescrise, utilizate
pentru înregistrarea programelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi de hârtie fantezie (tanzaku), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi din hârtie pentru mașini de calcul, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cadre din hartie pentru rame
fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu calculator (benzi din hârtie
sau cartele pentru înregistrarea programelor de
-), servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carduri perforate pentru înregistrarea
de programe de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cartele perforate
pentru mașini de tricotat de tip jacquard, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carton, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu carton bristol, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carton colorat (carton colorat), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carton manila, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu carton tare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cartonașe pentru notițe în alb, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu coli
de hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu coli de hârtie
pentru notițe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii de carton pentru
atenții oferite invitaților, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decorațiuni
din hârtie pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu flipchart

cu hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foi volante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
folio, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de copiat, cu un strat de
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de fax, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie de
imprimat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie de mascare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie de probe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie mată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie metalizată argintie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie milimetrică, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie parfumată
pentru dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie pentru ambalat
rezistentă la grăsimi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie pentru
căptușire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie pentru aparate
înregistratoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie pentru scrisori
(produse finite), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
pentru tipar (hârtie pentru șapirograf), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie pentru vederi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
pergament, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie pergament pentru
mezuzah, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie pergaminată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie reciclată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie reciclată pentru
copiatoare și imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
semiprelucrată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie rezistentă la acid,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie sintetică, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie sintetică
pentru copiatoare și imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie supercalandrată pentru imprimare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie termosensibilă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
tip biblie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie tăiată cu laser,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu hârtie xerografică, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
indicatoare din hârtie sau carton, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pungi de ambalat din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rezerve
de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sigle de firme din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suluri de hârtie pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tuburi din carton, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu întărituri
din carton pentru legarea cărților, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
abțibilduri (decalcomanii), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu abțibilduri
aplicate prin călcare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu abțibilduri
decorative pentru căști, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu abțibilduri
pentru bara de protecție a vehiculelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu afișe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu afișe publicitare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
afișier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu agende, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu agende de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu agende de buzunar, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu agende de planificare pentru birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu agende de întâlniri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
imprimerie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de papetărie,
confecționate din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu autocolante
pentru podea, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de papetărie
și accesorii educative, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
papetărie pentru scris, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
papetărie pentru petreceri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
de papetărie pentru birou, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
de papetărie parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
papetărie din hârtie pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu arte
vizuale tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru aplicare de
adezivi pentru uz menajer şi de birou, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
almanahuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu albume de schițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de intercalat pentru birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu agrafe pentru hârtie (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
agrafe de prindere pentru instrumente de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu agrafe de birou pentru hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu agende săptămânale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agende
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu agende de
telefon, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bancnote suvenir, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bibliorafturi magnetice cu trei inele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bibliorafturi pentru rețete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bilete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bilete pentru pasageri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu birou (articole
de -) (cu excepția mobilelor), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu blocnotes
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu caiete școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carnete de notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carnete de
notițe pentru reporteri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carnete pentru
stenografi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu carnețele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carnețele de buzunar (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carnețele de notițe pentru rețete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carnețele de notițe în alb, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carnețele
pentru notat scorul la jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți de răzuit
pentru desenat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți de vizită, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți poștale ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți poștale
nescrise, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți poștale pentru a scrie scurte
mesaje sociale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cartonașe imprimate, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu calendare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu calendare tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
calendare de buzunar, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
suporturi pentru calendare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu calendare de perete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu calendare de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
calendare pentru postul crăciunului, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu calendare cu foi detașabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu suporturi pentru calendare
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu foi de
schimb pentru calendare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu dosare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu dosare
suspendabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu dosare
expandabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu dosare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu dosare
cu inele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu separatoare
pentru dosare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu cutii pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu suporturi pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu dosare cu index,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu indexuri pentru dosare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu clasoare pentru dosare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu dosare din carton manila,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu dosare expandabile din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu dosare pentru
documente (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
supracoperte din hârtie pentru dosare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu vizor port-etichete pentru dosare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu separatoare pentru dosare
(articole de birou), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cartonașe informative tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cartonașe
nescrise, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cartonașe pentru corespondență,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cartonașe pentru schimb, altele
decât cele pentru jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cataloage,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cataloage cu hoteluri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cataloage de firme, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cataloage pentru
comenzi prin poștă sau poștă electronică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cataloage pentru cumpărături la domiciliu,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cataloage referitoare la software
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceară pentru sigilii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
chitanțiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cleme pentru hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu clipsuri pentru hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu coperți pentru
agende săptămânale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu covorașe de
pâslă pentru caligrafie (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
covorașe din fetru pentru caligrafie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
documente de prezentare tehnica, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu invitații, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu invitații tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu invitații la petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
invitații tipărite pe hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
invitații tipărite pe carton, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu invitații (articole de papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu carnet cu invitații detașabile pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu bannere din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu bannere de
afișaj realizate din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
bannere de afișaj fabricate din carton, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu fanioane de hârtie, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

278

tăvițe pentru dosare (articole de birou), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu gravuri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu acvaforte (gravuri), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu tipărituri (gravuri), servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu gravuri și reproduceri ale acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu stegulețe din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu stegulețe decorative din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu fluturași publicitari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu fluturași informativi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu mape, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mape pentru schițe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
mape de corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
mape pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mape tip servietă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mape de hârtie (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu mape pentru scris (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu mape pentru stocare
de negative, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu dosare
pentru corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu formulare comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
formulare (imprimate), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu formulare pentru pariuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu formulare de comandă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu formulare tipărite parțial, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu formulare în alb, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
formulare pentru evidența contabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu formulare de comandă destinate

utilizării pentru cumpărături la domiciliu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu programe tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu meniuri tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu partituri tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu planuri tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu diagrame tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
tabele tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pliante
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu manuale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu broșuri tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu chestionare tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lecții tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cursuri tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu horoscoape tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu periodice tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
bilete tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu ghiduri
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu modele tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu rapoarte tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu grafice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu reclame tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu etichete adezive tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu embleme tipărite (decalcomania), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu cupoane valorice tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu foi tipărite cu informații, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu diplome de premiere tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu materiale de predare
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu comunicate de
presă tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu rapoarte
de cercetare tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
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cu materiale de instruire tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu notițe tipărite pentru seminare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu programe de studii
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu rapoarte tipărite
privind consumatorii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu foi de răspuns tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cartonașe tipărite pentru adrese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu certificate și diplome tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu partituri de pian tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu materiale tipărite pentru
instruire, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu etichete tipărite
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu afișe tipărite
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu jurnale de
bord (articole tipărite), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
jurnale de bord (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu buletine de știri (materiale tipărite),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu panouri publicitare tipărite,
din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu panouri
publicitare tipărite, din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu caricaturi de ziar (materiale tipărite), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu cărți poștale cu răspunsuri tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu cartonașe tipărite cu nume
pentru ocazii speciale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
publicații periodice tipărite în domeniul artelor
figurative, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu etichete
umoristice tipărite pentru sticle de vin, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu materiale tipărite pentru instruire în
domeniul telecomunicațiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cartonașe tipărite cu numere de masă pentru
ocazii speciale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu materiale
tipărite sub formă de eșantioane de culori,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), servicii de

vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu role de hârtie pentru înregistrarea
continuă de date (materiale tipărite), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu rețete tipărite comercializate ca o
componentă a ambalajelor de alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu tipărituri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu tipărituri sub formă de imagini, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu reproduceri color, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu reproduceri fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu reproduceri grafice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu reproduceri artistice imprimate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu reproduceri de picturi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu reproduceri artistice tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu reproduceri de artă grafică, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu etichete adezive, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu etichete autocolante, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu etichete din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu etichete pentru marcare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu hârtie pentru etichete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu etichete din carton, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu etichete de preț, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu etichete pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu etichete cu adrese, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu etichete tipărite pentru bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu etichete din hârtie pentru bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu etichete din carton pentru
bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu etichete de
identificare din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
etichete din hârtie pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu etichete de hârtie cu ștergere umedă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu etichete din carton pentru
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recuperarea bagajelor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu imprimante de mână
pentru etichete (articole de birou), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu etichete din hârtie pictată manual,
pentru sticle de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
mașini de tipărit etichete de uz menajer sau
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu șasiu pentru
tablouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu paspartuuri
pentru tablouri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu paspartuuri
pentru fotografii sau tablouri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu picturi (tablouri) înrămate sau nu, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu broșuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu broșuri referitoare la jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu broșuri cu informații farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu broșuri cu program pentru
colecționat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hârtie
de tipărire offset pentru broșuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu materiale educative tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu buletine (materiale tipărite), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu materiale tipărite de cursuri
prin corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu hârtie și carton industriale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu afișe (suporturi pentru -
din hârtie sau carton), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
benzi de calculator din hârtie, nescrise, utilizate
pentru înregistrarea programelor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu benzi de hârtie fantezie (tanzaku),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu benzi din hârtie pentru
mașini de calcul, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu cadre
din hartie pentru rame fotografice, servicii de

vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu calculator (benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrarea programelor de -),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu carduri perforate pentru
înregistrarea de programe de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu cartele perforate pentru mașini
de tricotat de tip jacquard, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu carton, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu carton bristol,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu carton colorat (carton
colorat), servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu carton manila,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu carton tare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu cartonașe pentru notițe în alb,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu coli de hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu coli de hârtie pentru notițe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu cutii de carton pentru
atenții oferite invitaților, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu flipchart cu hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu foi volante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu folio, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu hârtie de copiat,
cu un strat de plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
hârtie de fax, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hârtie
de imprimat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hârtie de
mascare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu hârtie de probe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu hârtie mată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu hârtie metalizată argintie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu hârtie milimetrică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu hârtie parfumată pentru dulapuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu hârtie pentru ambalat
rezistentă la grăsimi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
hârtie pentru căptușire, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
hârtie pentru aparate înregistratoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu hârtie pentru scrisori (produse
finite), servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu hârtie pentru tipar (hârtie pentru
șapirograf), servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hârtie
pentru vederi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hârtie
pergament, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hârtie
pergament pentru mezuzah, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu hârtie reciclată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
hârtie reciclată pentru copiatoare și imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu hârtie semiprelucrată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu hârtie rezistentă la acid,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu hârtie sintetică, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu hârtie sintetică pentru copiatoare
și imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu hârtie
supercalandrată pentru imprimare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu hârtie termosensibilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu hârtie tip biblie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu hârtie tăiată cu laser, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu hârtie xerografică, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
panouri indicatoare din hârtie sau carton, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu pungi de ambalat din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu rezerve de hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu sigle de firme din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu suluri de hârtie pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu tuburi din carton, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu întărituri din carton pentru legarea
cărților, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu abțibilduri

(decalcomanii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu abțibilduri
aplicate prin călcare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
abțibilduri decorative pentru căști, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu abțibilduri pentru bara de protecție a
vehiculelor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu afișe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu afișe publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu afișier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu agende,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu agende de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu agende de buzunar, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu agende de planificare pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu agende de
întâlniri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu produse de
imprimerie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu articole de
papetărie, confecționate din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu autocolante pentru podea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu articole de papetărie și accesorii
educative, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu articole de
papetărie pentru scris, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
articole de papetărie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu articole de papetărie pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu articole de papetărie
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu articole
de papetărie din hârtie pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu arte vizuale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu aparate pentru aplicare de adezivi
pentru uz menajer şi de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu almanahuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu albume de schițe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
aparate de intercalat pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu agrafe pentru hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
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poștală în legătură cu agrafe de prindere pentru
instrumente de scris, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu agrafe de birou pentru hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu agende săptămânale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu agende folosite în papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu agende de telefon, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu bancnote suvenir, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu bibliorafturi magnetice cu trei inele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu bibliorafturi pentru rețete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu bilete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu bilete pentru pasageri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu birou (articole de -) (cu excepția mobilelor),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu blocnotes de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu caiete școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu carnete de notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
carnete de notițe pentru reporteri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu carnete pentru stenografi, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu carnețele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu carnețele de buzunar (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu carnețele de notițe pentru rețete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu carnețele de notițe în
alb, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu carnețele pentru
notat scorul la jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cărți de răzuit pentru desenat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu cărți de vizită, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cărți poștale ilustrate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cărți poștale nescrise, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cărți poștale pentru a scrie scurte mesaje
sociale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură

cu cartonașe imprimate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
cartonașe informative tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cartonașe nescrise, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cartonașe pentru corespondență, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu cartonașe pentru schimb, altele
decât cele pentru jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
cataloage, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu cataloage cu
hoteluri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu cataloage de
firme, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu cataloage pentru
comenzi prin poștă sau poștă electronică, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu cataloage pentru cumpărături
la domiciliu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu cataloage
referitoare la software de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu ceară pentru sigilii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu chitanțiere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu cleme pentru hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
clipsuri pentru hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
coperți pentru agende săptămânale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu covorașe de pâslă pentru caligrafie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu covorașe
din fetru pentru caligrafie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
documente de prezentare tehnica.

───────

(210) M 2022 05044
(151) 22/07/2022
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, B-DUL CAROL I, NR.
34-36, ET. 13-14, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020922, ROMANIA

(540)

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

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.

───────

(210) M 2022 05045
(151) 22/07/2022
(732) ITV STUDIOS LIMITED, ITV WHITE

CITY, 201 WOOD LANE, W12 7RU,
LONDRA, LONDON WALL, MAREA
BRITANIE

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SUNT CELEBRU
SCOATE-MĂ DE AICI!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.02; 05.03.16; 25.01.25;
29.01.13

clase:
9. Înregistrări audio și video și descărcări,
programe de televiziune înregistrate, programe
înregistrate pentru difuzare sau alte transmisii
pe televizor, radio, dispozitive electronice mobile
și pe calculatoare, conținut media descărcabil,
inclusiv material video și filme, programe de

televiziune, jocuri pentru calculator, muzică,
imagini și tonuri de apel pentru telefoane
furnizate prin internet, linii telefonice, servicii
de difuzare prin satelit sau terestră, podcast-
uri (descărcabile), discuri, CD-ROM-uri și DVD-
uri preînregistrate, afișe, fotografii, imagini,
articole, bonuri și bilete on-line (descărcabile),
programe pentru calculator și software pentru
aplicații mobile pentru televiziune interactivă
și pentru jocuri și concursuri cu întrebări și
răspunsuri interactive, software pentru jocuri
de calculator, programe pentru jocuri video
interactive, hardware și software pentru jocuri
de realitate virtuală, software pentru concursuri
cu întrebări și răspunsuri pentru calculator și
pentru aplicații mobile, software pentru aparate
de jocuri video de tip arcade, produse virtuale
descărcabile pentru utilizare în lumi virtuale
on-line, și anume programe pentru calculator
care conțin încălțăminte, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului, ochelari, costume
de baie, genți, artă, jucării, jocuri, produse
cosmetice, articole de toaletă, parfumuri, sticle
de apă și prosoape pentru utilizare on-
line și în lumi virtuale on-line, obiecte de
colecție digitale care sunt materiale digitale,
jetoane digitale care sunt materiale digitale,
jetoane nefungibile (NFT-uri) care sunt materiale
digitale, software pentru jocuri de noroc,
aplicații software pentru jocuri de noroc, aplicații
software descărcabile pentru jocuri de noroc,
publicații electronice, cărți și reviste electronice
descărcabile, buletine informative electronice
descărcabile în domeniul divertismentului, cărți
audio, cărți electronice, căști, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi atașabile pentru
telefoane mobile, măști respiratori.
41. Divertisment, activități culturale, servicii
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet, producție
și prezentare de programe de televiziune,
spectacole, filme, materiale video și DVD-
uri, producție și prezentare de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit și Internet, producție, prezentare și
distribuție de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet și
de filme, înregistrări audio, înregistrări video
și DVD-uri, servicii educaționale în legătură
cu divertismentul, furnizarea de informații în
legătură cu divertisment sau educație, furnizate
online printr-o bază de date computerizată
sau prin Internet sau prin comunicații prin
satelit, microunde sau alte medii electronice,
digitale sau analogice, furnizare de concursuri
televizate, servicii de divertisment televizat

36. Afaceri financiare, administrarea pietelor
financiare constand in asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare si
supraveghere necesar desfasurarii operatiunilor
pe pietele reglementate pentru instrumente
financiare si sistemele multilaterale de
tranzactionare

(591) Culori revendicate: verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ce implică participarea telefonică a publicului,
organizare, producție și prezentare de competiții,
concursuri, concursuri televizate, concursuri cu
întrebări și răspunsuri, zile de distracție, expoziții,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, petreceri, reprezentații de teatru,
concerte, reprezentații live și evenimente cu
participarea publicului, organizare, producție
și prezentare de competiții și reprezentații,
divertisment interactiv utilizat împreună cu un
telefon mobil, furnizare online de clipuri video
nedescărcabile și alt conținut multimedia digital
conținând material audio, video, lucrări de
artă, text sau oricare dintre cele menționate
anterior din sau în legătură cu un serial
de televiziune în derulare, furnizare de
informații cu privire la divertisment prin
intermediul unui site web, elaborarea și producția
conceptelor de spectacole de radio și televiziune,
incluzând formate, organizare, producție și
prezentare de evenimente cu scop educațional,
cultural sau de divertisment, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere și serviciilor de transmisie video
aproape la cerere, servicii de divertisment
și educaționale prin încărcarea, descărcarea,
capturarea, postarea, prezentarea, editarea,
rularea, transmisia continuă, vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conținut multimedia, filme video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut generat
de utilizatori, conținut audio și informații prin
Internet sau alte rețele de calculatoare și
comunicații, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii de parcuri de
amuzament și servicii de amuzament de tip
arcade, servicii de parcuri tematice, furnizare
de amenajări de recreere, servicii de târguri de
distracție, servicii de parcuri de distracție, servicii
de divertisment în forma reprezentațiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experiențelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe Internet,
servicii de jocuri și jocuri de noroc online, servicii
de informații și consultanță cu privire la oricare
dintre serviciile menționate anterior.

───────

(210) M 2022 05047
(151) 22/07/2022
(732) ACCENTURE SERVICES SRL,

B-DUL PRECIZIEI NR. 24,
WEST GATE, CLĂDIREA H1,
PARTER, CAMERA ”BOARD
ROOM” SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CHANGE 4 IMPACT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 27.07.24; 29.01.13

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

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

───────

(591) Culori revendicate: alb (HEX #ffffff), 
mov(HEX #a100ff), negru
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(210) M 2022 05048
(151) 22/07/2022
(732) CRISTIAN FRONEA, STR. COPIL

2 NR. 117C, SAT COJASCA, JUD.
DAMBOVITA, COM. COJASCA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

NICEBET SALĂ DE JOCURI

(531) Clasificare Viena:
21.01.04; 27.05.04; 20.05.25; 29.01.14

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

41. Activități recreative, activități distractive,
servicii de jocuri de noroc, servicii oferite de sală
jocuri de noroc.

───────

(210) M 2022 05049
(151) 22/07/2022
(732) OPTICAS, BULEVARDUL

SIDERURGISTILOR, NUMARUL
38, PARTER, BLOC M2A, SCARA
2, APARTAMENT 21,JUD.GALAȚI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

OpticAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12

clase:
5. Picături de ochi, soluții de curățare de uz
medical, preparate pentru curățarea lentilelor,
dezinfectante pentru lentile de contact, soluții
neutralizante pentru lentilele de contact, soluții
pentru curățarea lentilelor de contact, soluții
pentru lentile de contact, picături pentru ochi
medicinale, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, dezinfectanți și antiseptice, picături
pentru ochi medicinale.
9. Dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, potențiatoare optice, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, ochelari
corectori, ochelari de soare, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, lentile, lentile
oftalmologice, lentile pentru ochelari, lentile
de contact, sticla de ochelari, snururi pentru
ochelari, brațe pentru ochelari, săculeți pentru
ochelari, piese pentru ochelari, suporturi de nas
pentru ochelari, etuiuri si tocuri de ochelari,
ochelari de realitate virtuală, ochelari inteligenți,
ochelari 3d, ochelari cu cameră video.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, instrumente oftalmologice, lasere
de uz oftalmologic, echipament pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
oftalmometre, oftalmoscoape, aparate pentru

(591) Culori revendicate: rosu (HEX #9d0003,
HEX #d20001), gri (HEX #3f3f41),negru 
(HEX #000000), maro (HEX#b6893b), 
verde (HEX #d7d8c1),galben (HEX 
#ecca6e)

(591) Culori revendicate: galben, rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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analize oftalmologice, echipamente de
diagnosticare de uz oftalmologic, aparate de
imagistică medicala.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor precum picături de ochi, soluții
de curățare de uz medical, preparate pentru
curățarea lentilelor, dezinfectante pentru lentile
de contact, soluții neutralizante pentru lentilele
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, soluții pentru lentile de contact,
picături pentru ochi medicinale, soluții pentru
dezinfectarea lentilelor de contact, soluții pentru
sterilizarea lentilelor de contact, soluții pentru
hidratarea lentilelor de contact, dezinfectanți
și antiseptice, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, potențiatoare optice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
ochelari corectori, ochelari de soare, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, lentile,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile de contact, sticla de ochelari, snururi
pentru ochelari, brațe pentru ochelari, săculeți
pentru ochelari, piese pentru ochelari, suporturi
de nas pentru ochelari, etuiuri si tocuri de
ochelari, ochelari de realitate virtuală, ochelari
inteligenți, ochelari 3d, ochelari cu cameră video,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
instrumente oftalmologice, lasere de uz
oftalmologic, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, oftalmometre,
oftalmoscoape, aparate pentru analize
oftalmologice, echipamente de diagnosticare de
uz oftalmologic, aparate de imagistică medicală,
(cu excepția transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web sau platforme specializate proprii sau
terţe, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, furnizarea de informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă si consultanţă
comercială, servicii de agenții de import-export,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.
40. Servicii de fabricare personalizată și montaj,
fabricare la comandă de lentile oftalmice
pentru ochelari, tratamentul și transformarea
materialelor, șlefuirea și polizarea sticlei pentru
ochelari de vedere.

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii de
oftalmologie, servicii prestate de opticieni,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
montarea de lentile optice, servicii de testare
a vederii (opticieni), servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii de analize medicale,
servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de examinări medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii pentru pregătirea rapoartelor
medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, servicii de
informare cu privire la lentile de contact, servicii
de optometrie.

───────

(210) M 2022 05055
(151) 22/07/2022
(732) BDM ROOF SYSTEM S.R.L.,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR.95C, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR.152, SC. III, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

IZOLAȚII SĂNĂTOASE IS
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

35. Publicitate, 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, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, 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,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de import-
export, facturare, marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
publicitate cu plata per click, 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, promovarea vânzarilor pentru
terţi, inchirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor

pentru magazine, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.

───────

(210) M 2022 05056
(151) 22/07/2022
(732) BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

SA, B-DUL CAROL I, NR.
34-36, ET. 13-14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020922, ROMANIA

(540)

BET-NG

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

36. Afaceri financiare.
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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#2C2A47), rosu (Hex #E42127), verde
(Hex #009846)

17. Materiale şi articole izolante şi opritoare,
poliester, peliculă de poliuteran, alta decât cea
pentru ambalare, răşini naturale semiprelucrate,
răşini de poliester nesaturat expandat
(semiprelucrate), răşini de poliester sintetic
nesaturate (semifabricate), izolaţii ignifuge,
izolaţii pentru construcţii, izolaţii acustice pentru
clădiri, izolaţii termice din elastomer flexibile,
izolaţii cu funcţii de etanşare pentru protecţie
fonică, izolaţii cu funcţii de etanşare pentru
protecţie termică, izolaţii din cauciuc pentru
îmbinări, izolații cu lână de lemn, celuloză, vată
bazaltică.
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(210) M 2022 05057
(151) 22/07/2022
(732) VIOREL LORAND IORDAN, STR.

ALEEA MUZELOR, NR.1, BL. 12,
SC. A, AP.48, JUD. COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089,
COVASNA, ROMANIA
DIGITAL ART & SHAPE HUB SRL,
SOS. COLENTINA, 16, BL. A5, AP.
B44, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021154, ROMANIA

(540)

# hai la teatru
(531) Clasificare Viena:

29.01.13; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

41. Agenții de rezervări pentru bilete de teatru,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, rezervare de
bilete la evenimente culturale, agenții de bilete
(servicii de -)(divertisment), rezervare de locuri
pentru spectacole, servicii ale agențiilor de
bilete, servicii ale agențiilor de bilete pentru
spectacole de teatru, rezervare de locuri pentru
spectacole de divertisment, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii de informare cu privire la bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte și spectacole de teatru, servicii
de rezervare de bilete pentru spectacole, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, servicii de
agenții de rezervare de bilete la teatru, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru teatru, servicii de

rezervare la teatru, servicii de rezervare de
bilete și locuri la spectacole de teatru, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de activități culturale,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
culturale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, divertisment teatral, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de spații teatrale pentru arte interpretative,
management artistic de teatru, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizare
de gale, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, regizare sau prezentare
de piese, rezervare de bilete la concerte,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
servicii culturale, servicii în domeniul producției
de spectacole, coordonare de spectacole
de teatru, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment oferit prin intermediul
producțiilor teatrale, organizare de producții
teatrale, organizare, realizare și prezentare de
reprezentații de teatru, prezentare de spectacole
de teatru, producție de piese de teatru,
producție de reprezentații teatrale, producție
de reprezentații pe scenă, producția pieselor
de teatru, producție de spectacole de teatru,
producție de spectacole scenice, producții de
teatru, regizare de piese de teatru, regizare de
spectacole de teatru, regizare de spectacole
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații teatrale, servicii de producție

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#fbb040), gri, negru
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de teatru, servicii oferite de teatre, spectacole de
revistă oferite în săli de spectacole.

───────

(210) M 2022 05058
(151) 22/07/2022
(732) EYES LOVE COFFEE S.R.L., STR.

STEJARULUI, NR. 38, SC. 2, ET.
3, AP. 53, JUD. CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

COFEELS COFFEE
WITH A VISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19;
27.05.23

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

30. Cafea, amestecuri de cafea, boabe de
cafea, boabe de cafea prăjite, înlocuitori de
cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), capsule de cafea
umplute, cafea solubilă, amestecuri de cafea
și malț, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), pungi de cafea, goale,
cafea măcinată, arome de cafea, cafea liofilizată,
esențe de cafea altele decât uleiurile esențiale
folosite ca înlocuitori pentru cafea, orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
ceai.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate în clasa 30 (cu excepţia transportului

lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
pagină web, prin intermediul caselor de comenzi
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produselor în
legatură cu cafea, echipamente şi accesorii în
legătură cu cafea (aparate pentru prăjit cafeaua,
percolatoare electrice de cafea, maşini de cafea
expreso, filtre de cafea electrice, ibrice de
cafea electrice fără fir, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate de refrigerare, instalaţii
automate pentru prepararea cafelei), servicii
de francizare şi anume furnizarea asistenţei
tehnice pentru înfiinţarea şi/sau funcţionarea de
restaurante, cafenele, cafe-baruri, snack-baruri,
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, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de agenţii de import-
export, servicii de comerț cu amănuntul şi
cu ridicata legate de produse de cafea,
echipamente şi accesorii în legătură cu cafea
(aparate pentru prăjit cafeaua, percolatoare
electrice de cafea, maşini de cafea expreso, filtre
de cafea electrice, ibrice de cafea electrice fără
fir, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate de
refrigerare, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei).
43. Servicii contractuale de alimentație, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de cafenea, servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
oferite de snack-baruri, servicii ale barurilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii de restaurant și
bar, furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri.

───────
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(210) M 2022 05059
(151) 22/07/2022
(732) MARIO STAR SRL, BD.

FERDINAND, NR. 94, BL. F19B,
SC. B, ET. P, CAM. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI, NR. 144, BL. ST2,
SC. B, AP. 46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GALAXY BET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.01;
26.11.12; 29.01.12

clase:
41. Activităţi de jocuri de noroc, pariuri sportive,
servicii specifice cazinourilor.administrarea de
cazinouri şi de saloane de pariuri şi de jocuri
de noroc, administrarea de case de pariuri,
organizarea de jocuri de noroc, organizarea de
jocuri de noroc prestate online, organizarea de
jocuri pe bani, organizarea de loterii, organizarea
de cluburi de noapte.

───────

(210) M 2022 05061
(151) 22/07/2022
(732) ANA MARIA NITA, STR.

BRATISLAVA, NR.18, BL. C1,
ET. 1, AP. 3, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

ATLAS NAVI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software descărcabil sub formă de
aplicație mobilă, programe de calculator
înregistrate sau descărcabile și software
pentru acumularea, compilarea, procesarea,
transmiterea și diseminarea datelor gps pentru
utilizare în dispozitive fixe, mobile și portabile.

───────

(210) M 2022 05064
(151) 23/07/2022
(732) MINTMUNK SRL, DRUMUL LUNCA

JARISTEI, NR. 18-24, SECTORUL
3, BUCURESTI, 032351, ROMANIA

(540)

MINTMUNK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software, aplicații software descarcabile,
platforme de software colaborative (software),
software de dezvoltare a unui site web, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, software informatic destinat utilizării
în crearea și elaborarea de site-uri web,
software pentru închirierea de spațiu publicitar
pe site-uri web, software pentru aplicații web și
servere, software de management de conținut,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, materiale înregistrate, baze de date

(591) Culori revendicate: albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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computerizate, conținut media, modele de
design grafic descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), interfețe (informatică).
35. Optimizarea traficului pe site, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, intermediere
publicitară, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
servicii de intermediere comercială, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți.
42. Planificare, creare, dezvoltare și întreținere
de site-uri web online pentru terți, creare și
întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, actualizarea paginilor web pentru terți,
proiectare de site-uri web, servicii de dezvoltare
de pagini web, design de site-uri web, întreținere
de site-uri web, proiectare și dezvoltare
de pagini de internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, asigurarea
utilizării temporare de software web, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web, servicii de testare a gradului
de încărcare a site-urilor web, construire și
întreținere de pagini web, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
crearea și întreținerea siturilor web pentru terți,
proiectare și dezvoltare de pagini principale
și site-uri web, proiectare și dezvoltare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
creare, întreținere și găzduire de site-uri web
pentru alte persoane, design, creare, găzduire
și întreținere de site-uri web pentru terți,
servicii de administrare de site-uri web și
hosting online pentru terți, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-

uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației), găzduirea site-urilor de
internet (site-uri web), furnizare de informații
în legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site, dezvoltare
software, programare și implementare, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, proiectare,
dezvoltare și implementare de software, creare,
întreținere și adaptare de software, creare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
închirierea de software, închirierea de programe
informatice, închirierea serverelor web, găzduire
și închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, infrastructură ca serviciu (iaas), platformă
ca serviciu (paas), blockchain ca serviciu (baas),
software ca serviciu (saas), controlul accesului
ca serviciu (acaas), consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas), design grafic, creare de ilustrații grafice,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, proiectare și design grafic
pentru crearea paginilor web pe internet,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), cloud computing,
servicii de asistență tehnică în materie de
software de calculator, servicii de asistență
și întreținere pentru software de calculator,
prestare de servicii de asistență online pentru
utilizatorii de programe de calculator, servicii
de asistență în domeniul tehnologiei informației,
servicii de asistență tehnică referitoare la
software și aplicații de calculator, servicii de
consultanță și informații despre arhitectura și
infrastructura tehnologiei informației, servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
de date, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, monitorizarea sistemelor
de rețea, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea avariilor, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea accesului neautorizat sau încălcării
securității datelor.

───────
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(210) M 2022 05065
(151) 24/07/2022
(732) ELEXIER TEEAS SRL, STR

(540)

Elexier Teeas

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.11.03;
26.11.12

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

30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
ceai.

───────

(210) M 2022 05067
(151) 24/07/2022
(732) ADELINA GEORGIANA CORAVU,

STR.GEORGE ENESCU, NR
17, AP 2, JUDET HUNEDOARA,
PETROSANI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Lina Ravu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 05069
(151) 25/07/2022
(732) ASOCIATIA UNIUNEA FORTELOR

PATRIOTICE, STR. BARBU
VACARESCU, NR. 15, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020271, ROMANIA

(540)

UFP UNIUNEA
FORȚELOR PATRIOTICE

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 02.09.16; 01.15.05; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decat cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru

AMURGULUI, NR 10, BL. D5, SC.
1, ET.2, AP. 51, CAM 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, 051984, ROMANIA
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(210) M 2022 05070
(151) 25/07/2022
(732) SAVU CRISTESCU COSMIN,

SOS.NICOLAE TITULESCU,
NR.10, BL.20, SC.B, ET.2,
AP.61, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

REDPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.06; 26.01.12

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, 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, servicii
de informații competitive, analiza costurilor,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, marketing, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial
sau publicitar, publicitate exterioară, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de

marketing, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), relații publice, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, 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, servicii de generare de potențiali
clienți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
marketing imobiliar, licitații în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții.

(591) Culori revendicate: rosu (R189G32B38,
R132G22B30), gri (R87G88B87), negru
(R0G0B0)

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, investiții
de capital, stabilirea finanțării pentru proiectele
de construcții, evaluare financiară (asigurări),
servicii bancare, imobiliare, management
financiar, analiză financiară, consultanță
financiară, oferirea de informații financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web, evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă /
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri, servicii financiare, evaluare
fiscală, afaceri imobiliare, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare. management
imobiliar, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii
de broken / agenți de bursă, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare,  estimări  de proprietăți imobiliare,
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evaluări de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, gestionare
de proprietăți imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare. finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăți imobiliare), consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul proprietăților imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de finanțare privind dezvoltarea

proprietăților imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare de spații comerciale, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, furnizare
de informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, servicii de
prelungire a contractelor de inchiriere pentru
proprietati imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, 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, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, împrumuturi
financiare pentru amenajarea casei, evaluări
privind designul de clădiri, gestiunea imobilelor,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, agenții sau brokeraj
de arendare sau închiriere de terenuri, agenții
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sau brokeraj de închiriere de clădiri, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun),
consultanță imobiliară.

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 de autentificare a
calității, servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, calibrare (măsurare), proiectarea
construcțiilor, proiectarea de decorațiuni
interioare, amenajare / design interior, inginerie,
proiectare industrială, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calității,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanță tehnologică, testarea materialelor,
planificare urbană, investigații geotehnice,
planificare și proiectare de ansambluri
rezidențiale, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de proiectare privind
proprietățile imobiliare, construcții civile,
amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, consultanță profesională
privind amenajarea de interior, design grafic,
design vizual, design industrial, design
arhitectural, stilism (design industrial), design
de mobilier, design artistic industrial, artă
grafică și design, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design mobilier, servicii de
design arhitectural, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri. servicii de
desion comercial, design de centre comerciale
design grafic și industrial, proiectarea (designul)
spațiului interior, servicii tehnologice privind
designul, evaluări tehnice privind designul,
cercetare în domeniul designului, planificare în
domeniul designului, consultanță în materie de
design, design de mobilier de birou, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, design
de clădiri de birouri, întocmire de rapoarte
referitoare la design, servicii de design interior
și exterior, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, servicii profesionale privind design-ul
arhitectural, întocmire de rapoarte despre design
industrial, servicii pentru designul de clădiri
industriale, consultanță profesională în materie
de design industrial, servicii de design pentru
amplasare de birouri, servicii de consultanță
în domeniul designului arhitectural, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design interior pentru comerțul
cu amănuntul, servicii de consultanță în materie
de design industrial, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, servicii de consiliere
în materie de inginerie de design, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe etaje,

37. Servicii de construcții, servicii de
instalații și reparații, zidire, supravegherea
construcției de clădiri, etanșarea clădirilor /
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
servicii de tâmplărie, curățarea clădirilor
(interior), 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, construcția de fabrici,
întreținerea mobilei, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea ușilor
și ferestrelor, montarea cablurilor, zidărie,
vopsire, interioară și exterioară, aplicarea
tapetului / tapetare, tencuire, furnizarea
informațiilor legate de reparații, servicii pentru
acoperișuri, tapițare, reparații de tapițerie,
curățarea geamurilor, servicii de asamblare
referitoare la montarea mobilierului, construirea
de zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, amenajări interioare ale birourilor,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor
pentru magazine, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, construcții subterane,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții
de terase, edificare construcții prefabricate,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri impermeabile
pentru acoperișuri, aplicarea de căptușeli pe
clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, asamblare
de case prefabricate, consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcția de complexuri
pentru întreprinderi, construcția de complexuri în
scop recreativ, construcția de pereți despărțitori
pentru interior, construcție de anexe de casă,
construirea de coloane de ventilare, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții).
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servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, furnizare de informații
în domeniul designului arhitectural printr-un site
web, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
designul de exterior.

───────

(210) M 2022 05071
(151) 25/07/2022
(732) Savu Cristescu Cosmin, STR.

NICOLAE TITULESCU, NR. 10, BL.
20, SC. B, ET. 2, AP. 61, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE LEVEL URBAN
CONCEPT APARTMENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.02;
29.01.06

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, 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, servicii
de informații competitive, analiza costurilor,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, marketing, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), relații publice, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, 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, servicii de generare de potențiali
clienți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
marketing imobiliar, licitații în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, investiții de
capital, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă /
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri, servicii financiare, evaluare
fiscală, afaceri imobiliare, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii
de broken / agenți de bursă. investiții
imobiliare, agenții imobiliare, servicii imobiliare,

(591) Culori revendicate: galben
(R191G164B111), gri (R130G130B130)
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de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul proprietăților imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare de spații comerciale, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, furnizare
de informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, servicii de
prelungire a contractelor de inchiriere pentru
proprietati imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, 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, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru

afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, gestionare
de proprietăți imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăți imobiliare), consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, agenții de închiriere
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achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, împrumuturi
financiare pentru amenajarea casei, evaluări
privind designul de clădiri, gestiunea imobilelor,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, agenții sau brokeraj
de arendare sau închiriere de terenuri, agenții
sau brokeraj de închiriere de clădiri, închiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun).
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, supravegherea construcției de
clădiri, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, servicii de consiliere
privind renovarea proprietatii imobiliare, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, construcții, construcții
subterane, construcții de terase, construirea
de zone rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții).

───────

(210) M 2022 05072
(151) 25/07/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR GURA LEULUI, NR. 25,
JUDET ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MIND ARCHITECT

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.25

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

9. Software de aplicații de calculator pentru
transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
35. Organizare de abonamente la pachete
media servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială

abonament la un pachet media de informații
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media.
41. Furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de conferințe
referitoare la educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală.

───────

(210) M 2022 05074
(151) 25/07/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one Gallery
(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
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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, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
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), 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), 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.

───────
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(210) M 2022 05075
(151) 25/07/2022
(732) DANUBE DELTA VILLA SRL,

TARLA 12, PARCELA 307-308,
JUDETUL TULCEA, SFANTU
GHEORGHE, 827195, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Déjà blue
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05080
(151) 01/08/2022
(732) SIP RENTAL AUTO SRL,

STR. ZARII NR. 9, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050461, ROMANIA

(540)

SIP RENTAL AUTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 05084
(151) 25/07/2022
(732) ECOPOLITIC MEDIA, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2
SC. 5, ET. 7 AP. 155, 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)

NEWS BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.11

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, ziare
si reviste electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile (electronice)
16. Publicații periodice tipărite, reviste si ziare
cotidiene, buletine de știri (materiale tipărite).
35. Servicii de revista presei, pregătire de
publicații publicitare, 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.
38. Emisiuni de știri (transmisii), transmisie de
știri la organizațiile care difuzează știri, servicii de
agenții de știri electronice.
41. Editare de publicații altele decât cele cu
scop publicitar, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare media,

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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difuzare de reportaje de către agenții de știri,
pregătirea programelor de știri pentru difuzare,
servicii de reporteri de știri, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate.

───────

(210) M 2022 05087
(151) 25/07/2022
(732) TECHISM MOOD SRL, STR.

BADEA CARTAN NR.66,
BL.40, AP.45, ET.9, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Moș Martin CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

───────

(210) M 2022 05088
(151) 25/07/2022
(732) CRUCEA BUCOVINEI SRL,

DN 17B, JUDETUL SUCEAVA,
CRUCEA, 727150, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

CRUCEA BUCOVINEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni).

───────

(210) M 2022 05089
(151) 25/07/2022
(732) NELU PAUN BUJOREANU,

(540)

PROTEIN STATION
PROTEIN COFFEE, BREAKS

AND PROTEIN SHAKES

STRADA TRAIAN, NR. 372,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR.15 , BL.E4,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
că și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizasi cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software, dezvoltare și
testare de metode de calcul, de algoritmi și
de software dezvoltare software, programare și
implementare.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.05;
11.03.02

clase:
29. Shake-uri din lapte, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi
de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de suc 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 ovăz (înlocuitor
de lapte), băuturi pe bază de produse lactate,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, deserturi reci din produse lactate, iaurt
de soia, iaurturi aromate, iaurturi cu gust de
fructe, produse lactate, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetarie inghetate), șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere de albine.
32. Concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor energizante, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice,
preparate dizolvabile pentru prepararea
băuturilor, bauturi pentru sport imbogatite cu
proteine , bauturi pentru sportivi , ape minerale si
carbogazoase si alte bauturi neacoolice , bauturi
din fructe si sucuri din fructe , limonada , bauturi
pe baza de soia , cidru nealcoolic.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05090
(151) 25/07/2022
(732) AGRONOM BIO SOL S.R.L.,

STR. LIVEZII, NR. 55, BL.1, AP.40,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, 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)

MICRO-BIO NUTRIENT
FABRICA DE COMPOST
ORGANIC PRODUCTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 05.07.02;
02.01.13; 07.01.14; 26.01.01; 05.03.13

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

1. Preparate fertilizante, fertilizante complexe,
preparate fertilizante, fertilizatori lichizi,
fertilizanți pentru pământ, fertilizator pentru
plante, fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, îngrășăminte, îngrășăminte
naturale, săruri (îngrășăminte), îngrășăminte
organice, superfosfați (îngrășăminte), fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte pentru
agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte cu

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

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
maro, galben, portocaliu, auriu, rosu,
negru, alb
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microorganisme adăugate, îngrășăminte în
stare solidă, 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, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere rapidă, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
medii de creștere, îngrășăminte folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură.
31. Compost, composturi horticole, compost cu
paie, compost din paie folosit pentru eliminarea
buruienilor, folii de compost biodegradabil
confecționat din fibre de lemn, produse pe bază
de scoarță de copac folosite pentru compost,
straturi de compost realizate din materiale
naturale pentru utilizare în eliminarea buruienilor,
composturi din materiale naturale pentru utilizare
în suprimarea buruienilor în mediile horticole,
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, hrană și băuturi pentru animale,
malt, culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere.

───────

(210) M 2022 05091
(151) 25/07/2022
(732) S.C. REALMEDIA NETWORK S.A.,

BLD. DR. VICTOR BABES NR.2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
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)

imobiliare.ro PENTRU
FIECARE ÎNCEPUT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

clase:
9. Program calculator, înregistrat sau
descărcabil.
35. Gestionarea afacerilor imobiliare şi
administrație comercială a afacerilor imobiliare,
publicitate, reclamă.
42. Programe calculatoare, creare și menținere
de site web (portal) în domeniul imobiliar.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, visiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05092
(151) 25/07/2022
(732) S.C. REALMEDIA NETWORK S.A.,

BLD. DR. VICTOR BABES NR.2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
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)

imobiliare.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Gestionarea afacerilor imobiliare și
administrație comercială a afacerilor imobiliare,
publicitate, reclamă.

───────

(210) M 2022 05093
(151) 25/07/2022
(732) ASOCIATIA INITIATIVA

ECOLOGISTA EUROPEANA,
STR. DUETULUI, NR.100, SC.1,
AP.5, SECTOR 1, 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)

WONDER FEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 03.13.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, coordonare
de festivaluri de film, producție de spectacole și
filme, prezentări de filme în scopuri educative,
producție de filme în scopuri educative, producție
de filme în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de concursuri
(divertisment), organizarea de concursuri
educative, organizarea concursurilor de
divertisment, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizarea spectacolelor,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, producție
de spectacole, producție de spectacole în
direct, producție de concursuri de talente,

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

(591) Culori revendicate: mov, rosu, 
visiniu,roz, albastru, verde
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activitați culturale, organizarea de activități
educative destinate copiilor, organizare de
seminarii educative, organizare de competiții
educative, organizare de evenimente educative,
servicii culturale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, activități culturale, organizare
și coordonare de activități culturale, organizare
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizare de cursuri, administrare
(organizare) de concursuri, organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, planificare
şi organizare de expoziţii, simpozioane, colocvii,
conferinţe, cursuri, concursuri, festivaluri
şi reuniuni în scopuri culturale sau de
educaţie, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de gale,
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,
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, publicare
de materiale educative, difuzare de materiale
educative, publicare de materiale didactice
educative, publicarea de materiale multimedia
online, difuzare de materiale educative.

───────

(210) M 2022 05094
(151) 25/07/2022
(732) TRANSILVANIA FILM SRL, STR.

G-RAL BERTHELOT, NR. 27, SC.
A, ET. 4, AP.25, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SUNSCREEN FILM
& ARTS FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.03; 26.11.03; 26.04.01

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanele, servicii de reporteri destin,
reportaje fotografice, fotografie, servicii de
regie și producție de filme, alte decât pentru
filmele cu scop publicitar, servicii de scriere,
respectiv: scenariști, compozitori, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, producții de film, altele

(591) Culori revendicate: gri (Pantone 539 
U)(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmate, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, închirierea de decoruri
pentru scenă, subtitrare.

───────

(210) M 2022 05095
(151) 25/07/2022
(732) SC DANUBIUS EXIM SRL,

STR. VASILE GHERGHEL, NR.
12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

SUMTECH by DANUBIUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.12

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

9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
aparate de procesare a datelor, unităţi de

disc pentru calculatoare, carduri inteligente,
terminale interactive cu ecran tactil, interfeţe
pentru calculatoare, manşe de comandă
pentru calculatoare, altele decât cele pentru
jocurile video, procesoare (unităţi centrale de
procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), computer game
software, downloadable, programe de calculator
descărcabile pentru tranzacții cu criptomonede
folosind tehnologie blockchain.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
prezentare a produselor către public, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), servicii de administrare a centrelor
pentru prezentarea produselor catre public.

───────

(210) M 2022 05096
(151) 25/07/2022
(732) ANCA CRINA HURGOI, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 89,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410203,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Prestige Imobiliare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, servicii de gestiune a
investițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
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de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături, 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, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare.

───────

(210) M 2022 05097
(151) 25/07/2022
(732) MAKEUP STEPS

INTERNATIONAL SRL, STR.
HEBE, NR. 39, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300425, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

makeup Steps

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 02.09.08; 27.05.01; 27.05.05;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

9. Cărți digitale pentru descărcare de pe
internet, clipuri video preînregistrate, înregistrări
audio, înregistrări video, înregistrări video
descărcabile, transmisii video, materiale
înregistrate.
41. Educație și instruire.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 05098
(151) 25/07/2022
(732) VLADUT MIHAI VRACIU, BLD.

REPUBLICII, NR. 20, SC. B, AP.
21, JUD. BACĂU, ONEŞTI, 601004,
BACĂU, ROMANIA

(540)

LUNAR LABORATORIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii.
42. Design vestimentar pentru terți, servicii de
design vestimentar.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#FF0000), negru (HEX #000000), alb
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STRADA TRAIAN VASILE, NR.
58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IACOB DRAGOS - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
2 GRANICERI, BL. 22, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUD. SUCEAVA, FĂLTICENI,
725200, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FOOD NATION

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 24.07.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24

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

29. Extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne, brânzeturi, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, 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, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, cărnuri.
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), aluaturi și
amestecuri din acestea, batoane de cereale și
batoane energizante, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, drojdie și agenți
de dospire, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, făină, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, glazuri
dulci și umpluturi, orez, pâine, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate coapte și drojdie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, siropuri
și melasă, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole pentru
alimentaţia umană, respectiv: miere, miere
biologică pentru consum uman, miere cu plante
aromatice, miere naturală.
43. Servicii de cantină, servicii de restaurant
și bar, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#8CC63F), gri (HEX #CCCCCC),
portolcaliu (HEX #F15A24), roşu (HEX
#C1272D), turcoaz (HEX #00A99D),
albastru (HEX #2E3192), alb

(210) M 2022 05099
(151) 25/07/2022
(732) FOOD EVOLUTION MEALS S.R.L.,
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(210) M 2022 05101
(151) 26/07/2022
(732) DITA CONSTANTINA, STR.

CERNA, NR. 8, BL.8, ET. 4, AP. 17,
JUD. GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

(210) M 2022 05102
(151) 26/07/2022
(732) S.C. URBAN MOWGLI SRL,

STR. PALISANDRULUI, NR.
12A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

URBAN MOWGLI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 02.05.02;
26.01.06

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.

───────

ÎMPREUNĂ LA HALF
MARATHON 

AZI VOM SCHIMBA 
LUMEA ÎN BINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.19;
07.05.09; 07.05.10; 09.09.11

clase:
41. Activități sportive privind maraton,
pregătire sportivă privind maraton, organizarea
turneelor sportive de maraton, cronometrarea
manifestărilor sportive de maraton, organizare
de activități sportive și competiții de maraton,
organizare și coordonare de competiții
sportive de maraton, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive de maraton,
organizare de evenimente sportive de maraton
în cadrul comunităților, organizare de competitii
maraton în jurul lumii, servicii educaționale și
de instruire referitoare la maraton, pregătirea
jucătorilor sportivi pentru maraton, organizarea
de competiții sportive de maraton, organizare de
evenimente sportive, competiții și turnee sportive
de maraton, organizare de turnee sportive de
maraton, organizare de antrenamente de sport
pentru maraton.

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, roz, mov,
turcoaz, negru
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(210) M 2022 05105
(151) 26/07/2022
(732) BROMADE PRODUCTS SRL, STR.

IZVOARELOR, NR. 56, ET. 2, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, SANGEORZ-
BAI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII, NR. 25, AP. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BROMADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 24.17.02

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare.

───────

(210) M 2022 05106
(151) 26/07/2022
(732) SC TRITON SRL, B-DUL

AUREL VLAICU, NR. 217, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ENERGO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
26.11.02

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, substanțe aderente
pentru benzi adezive, benzi adezive sensibile la
presiune (sensibilizate).
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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat.

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, racorduri pentru lanțuri,
racorduri metalice de expansiune, suruburi
metalice.

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj.
11. Hidrofoare, aparate și instalații de iluminat,
de incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar.

12. Roabe, vehicule, aparate de locomoție
terestră, aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice, benzi adezive,
suporturi pentru benzi adezive, benzi adezive
securizate din plastic, benzi dublu-adezive
pentru uz casnic.
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,
racorduri, racorduri de țevi nemetalice, racorduri
nemetalice pentru furtun, racorduri de dilatare
flexibile, benzi adezive izolatoare, benzi adezive
pentru uz tehnic.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, spumă de mare, chihlimbar galben,
șuruburi nemetalice autoperforante.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea, sfori din materiale nemetalice folosite la
manevrarea încărcăturilor.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou, afaceri
comerciale ale magazinelor de vânzare cu
amănuntul, servicii de comerţ engross, prin
reviste şi cataloage specializate, servicii de
comerţ on-line, servicii de import- export ale
produselor: feronerie pentru pvc, pentru ferestre,

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,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
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,
racorduri electrice, benzi adezive de securitate
(codificate), imbracaminte, incaltaminte si
produse de acoperire a capului pentru protecţie
în muncă.

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, benzi
abrazive pentru mașini de șlefuit electrice, mașini
semi-automate pentru înfășurarea cu benzi
adezive a cutiilor, separatoare (mașini), mașini
tocătoare,polizoare (mașini),amestecătoare
(mașini),mașini suflante, întinzătoare (mașini).
8. Scule acţionate manual, scule și instrumente
de mână acționate manual, cuțite, furculițe și
linguri, arme albe, cu excepția armelor de foc,
aparate de ras.
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pentru dulapuri, pentru construcţii, unelte
electrice, hidraulice, mecanice, unelte utilizate
cu maşini, chei tubulare (unelte), freze (maşini-
unelte), maşini-unelte pentru polizat, unelte
pentru faianţări (maşini), unelte pentru tăiat
metale (aparate), aspiratoare, scule electrice,
scule manuale şi instrumente pentru tratarea
materialelor şi pentru construcţie, reparaţie şi
întreţinere, aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, pietre de şlefuit, pietre de
ascuţit, pietre pentru ascuţire manuală, pietre de
ascuţit abrazive, pietre abrazive, îmbrăcăminte
de protecţie folosite pentru protecţia corpului
în muncă, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, echipamente de protecţie în
muncă: căşti, măşti, şepci, ochelari, încălţăminte
industrială de protecţie, lanterne de semnalizare,
încălzitoare industriale,
dezumidificatoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, închiriere de vehicule echipate cu
nacele.

───────

(210) M 2022 05108
(151) 26/07/2022
(732) RUAM BUCOVINA S.R.L., STR.

PARAUL CRUCII, NR. 23, JUDET
SUCEAVA, CRUCEA, 727150,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDET ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

RUAM Coffee House

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.07.01

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

43. Servicii oferite de baruri, 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, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
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servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi de băut private, servicii de mâncare
la pachet, 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 restaurant și bar, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de terasă berărie,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
în domeniul gustărilor, 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, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii oferite de snack-baruri, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații din domeniul
culinar printr-un site web, furnizare de informații
referitoare la baruri, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, servicii de consultanță cu privire la
alimente, servicii de consultanță cu privire la
prepararea mâncării, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante.

───────

(210) M 2022 05109
(151) 26/07/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

euforia lifestyle tv

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01

(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.

(591) Culori revendicate: roz (HEX#ff7aab,
HEX#ff4080, HEX#ff0095, HEX#ff98de)
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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, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).

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, furnizarea 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
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

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
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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, organizarea de
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).

───────

(210) M 2022 05111
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, SAT RECEA, JUDET
MARAMURES, COMUNA RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ALFA ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.04

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru

(591) Culori revendicate: albastru, rosu,
bleumarin
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înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05112
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, SAT RECEA, JUDET ILFOV,
COM. RECEA, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

ALFA PRESTIGE ICE CREAM

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru

înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05113
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, SAT. RECEA, JUDET
MARAMURES, COMUNA RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ALFA ATLANT
CUP ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.01; 26.01.04; 29.01.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate: albastru, rosu, alb,
crem, auriu

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05114
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, JUDETUL MARAMURES,
SAT RECEA, COM. RECEA,
MARAMUREȘ, 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)

ALFA CAPSUNA
FERMECATA ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.07.08

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(591) Culori revendicate: verde, roz, rosu,
albastru
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(210) M 2022 05115
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR. 8, JUDETUL MARAMURES,
SAT RECEA, COM. RECEA,
MARAMUREȘ, 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)

ICE CREAM ALFA
URSULICA BEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe

sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05116
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, JUDETUL MARAMURES,
SAT RECEA, COM. RECEA,
MARAMUREȘ, 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)

ALFA VAFA COPILARIEI
ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

───────

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

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

clase:
30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, înghețată din lapte, lapte congelat
(înghețată), deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), produse de înghețată pe
bază de soia, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, cornete cu înghețată, vafe
cu inghetata
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(210) M 2022 05117
(151) 26/07/2022
(732) DRAGOMIR MARINELA

(540)

Hanna Lee
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05118
(151) 26/07/2022
(732) NEXT MEDIA PRODUCTION

SRL, STR. DUMBRAVA NR. 77,
JUDETUL BACAU, DUMBRAVA,
607044, BACĂU, ROMANIA
NEXT MEDIA PRODUCTION SRL,
STR. RAZBOIENI NR. 32, SC. A,
AP. 10, JUDETUL BACAU, BACAU,
600070, BACĂU, ROMANIA

(540)

Young Island Festival

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2022 05120
(151) 26/07/2022
(732) ANA-MARIA OLINGHERU,

STRADA LĂPTARI TEI NR.2,
BL.6, SC.1, AP.3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

K KASAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

(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.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a urmatoarelor produse: metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului, articole de îmbrăcăminte,

CLAUDIA DRAGOMIR MARINELA
CLAUDIA, STR. ZARII, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050461, ROMANIA
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încălţăminte şi pentru acoperirea capului (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul site-
urilor web, promovarea comerciala, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor.

───────

(210) M 2022 05121
(151) 26/07/2022
(732) MIHAELA NICOLETA BAICU, STR

STRAJA NR 12, BL 52, SC 2, ET 7,
AP 110, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KRAUSE&DOGGY

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.06; 27.05.01; 09.07.09;
09.03.13

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

35. Servicii de agenții de import export, serviciii
de comerț cu hrană pentru animale de companie,
hrană uscată, castroane,haine și accesorii,
cutii de colet, scoici, lesă pentru animale de
companie, pixuri, agende, panouri publicitare.

───────

(210) M 2022 05122
(151) 26/07/2022
(732) SIP GAMING SRL, STR. ZARII

NR. 9, SECTOR 5, BUCURESTI,
050461, ROMANIA

(540)

WILD GOOSE

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, albastru, 
crem,maro, mov, verde

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
mov
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(210) M 2022 05125
(151) 26/07/2022
(732) SPRINT CAR DISTRIBUTION

SRL, STR. HORTENSIEI NR. 49 C,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023012,
ROMANIA

(540)

SPRINT OCEAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.01; 29.01.12

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiță
și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

───────

(210) M 2022 05126
(151) 26/07/2022
(732) PASSEPARTOUT CAFE SRL,

STRADA MONUMENTUL
EROILOR NR. 12, JUD. ILFOV,
MOGOSOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Passepartout
(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

───────

(210) M 2022 05128
(151) 26/07/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

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, BUCUREȘTI, ROMANIA(540)

UnlockWonder
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
bleumarin
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ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

NR.52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

ALLERFUZANE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2022 05132
(151) 26/07/2022
(732) DITA CONSTANTINA, STR.

CERNA NR.8, BL.8, ET.4, AP.17,
JUDETUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 09.09.11;
07.05.09; 27.07.01

clase:
41. Activități sportive privind maraton,
pregătire sportivă privind maraton, organizarea
turneelor sportive de maraton, cronometrarea
manifestărilor sportive de maraton, organizare
de activități sportive și competiții de maraton,
organizare și coordonare de competiții sportive
de maraton, organizare de evenimente sportive
de maraton în cadrul comunităților, organizare
de competitii maraton în jurul lumii, servicii
educaționale și de instruire referitoare la
maraton, pregătirea jucătorilor sportivi pentru
maraton, organizarea de competiții sportive de
maraton, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive de maraton,
organizare de turnee sportive de maraton,
organizare de antrenamente de sport pentru
maraton.

───────

(210) M 2022 05134
(151) 27/07/2022
(732) GATTINI PASTA SRL, STR. PLT.

PETRE D. IONESCU NR.51,
BL.7, SC.2, AP. 94, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gattini
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(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

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

(210) M 2022 05130
(151) 26/07/2022
(732) NOVARTIS AG, BASEL, 4002,

CONSTANTINA DITA 
BUCHAREST

INTERNATIONAL 
HALF MARATHON & 10K
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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 2022 05135
(151) 27/07/2022
(732) TRUTZI EDU S.R.L, SAT SCHEIA,

STR. ALEEA VAMII NR.26,
JUDETUL SUCEAVA, SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Grădiniţa MENTISE
UN ÎNTREG UNIVERS

PREGĂTIT PENTRU TINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01;
03.07.24; 07.01.01; 26.11.03

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

41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
fizice ale copiilor, servicii de divertisment pentru
copii, organizarea de cursuri de dans pentru
copii, organizarea de cursuri de muzică pentru

copii, organizarea de cursuri de desen pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, instruire pentru părinți
cu privire la creșterea copiilor, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii.
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (cazare si mancare), servicii
de grădinițe pentru copii (cazare si mancare),
servicii de creșe de copii, servicii de tip
rezidențial pentru copii, servicii de centre de
îngrijire de zi pentru îngrijire de copii preșcolari
și sugari.

───────

(210) M 2022 05138
(151) 27/07/2022
(732) SC UNIVERSAL PAZĂ ȘI

PROTECȚIE SRL, STR. CALEA
ARADULUI, NR. 48, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

UNIVERSAL PAZĂ
ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.21;
01.01.01; 26.11.02; 26.01.01

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protejarea bunurilor materiale şi ale indivizilor,
consultanță privind securitatea și sănătatea

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
316C, Pantone 7475C), mov (Pantone
7648C), roz (Pantone 709C), albastru
(Pantone 640 C, Pantone 534C),
portocaliu (Pantone 130C, Pantone
158C)

(591) Culori revendicate: albastru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în muncă și situații de urgență, servicii de
supraveghere.

───────

(210) M 2022 05139
(151) 27/07/2022
(732) GREEN NET SA, STR. CALEA

DOROBANŢILOR, NR. 187B, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Beautik storytelling
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
9. Casete luminoase.
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, panouri
publicitare, albume, pungi pentru ambalat,
banner.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul tertilor a produselor din
clasa 3 (cu exceptia transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul si prin intermediul site-
urilor web, servicii oferite de un lanț de magazine.

───────

(210) M 2022 05140
(151) 02/08/2022
(732) MIHAI-BOGDAN DIACONU, STR.

ARŢARULUI, NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Balamuc Cafe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant.

───────

(210) M 2022 05141
(151) 02/08/2022
(732) DIACONU MIHAI-BOGDAN, STR.

ARȚARULUI NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Delta Balamuc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2022 05144
(151) 04/08/2022
(732) STANCU LUMINITA PFA, STR.

AUREL VLAICU NR. 17, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
100091, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

W Wild Bracelets

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

14. Bijuterii, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora.

───────

(210) M 2022 05145
(151) 27/07/2022
(732) KINETO MEDICAL CARE SRL,

STR. POPA SAPCA NR. 1,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU 94,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Kineto MEDICAL CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

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

41. Servicii de educaţie şi instruire în domeniul
masajului, servicii de educaţie şi instruire în
domeniul kinetoterapiei, servicii de educaţie şi
instruire în domeniul antrenamentului pentru
menținerea condiției fizice, servicii de educaţie
şi instruire în domeniul nutriției, organizare şi
susţinere de seminarii, conferinţe.
44. Servicii medicale de recuperare sportiva,
servicii medicale de recuperare functionala,
servicii de fitness medical, servicii de
kinetoterapie, servicii de bandaj kinesiologic,
servicii de fizioterapie, servicii de terapie
manuala, servicii de masaj, servicii de
reflexoterapie, servicii de recuperare pediatrica,
consiliere alimentară și nutrițională, servicii de
evaluare a aparatului locomotor, oferirea de
informaţii despre masaj şi kinetoterapie prin
intermediul unui website.

───────

(591) Culori revendicate: verde (R 136 G 197
B 53), alb, negru
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(210) M 2022 05146
(151) 27/07/2022
(732) CLEAN MAX SRL, STR.

ȘOIMOȘENI NR. 28/C, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE,
440111, SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CELLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

16. Hârtie absorbantă, prosoape din hârtie,
prosoape igienice din hârtie pentru mâini,
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
traverse de masă din hârtie, șervețele, șervețele
din hârtie, șervețele pentru baie, șervețele de
unică folosință, șervețele din celuloză de uz
cosmetic, șervețele de buzunar din hârtie, hârtie
igienică.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu hârtie absorbantă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu hârtie
absorbantă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie absorbantă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu hârtie absorbantă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu prosoape
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu prosoape din hârtie,

(591) Culori revendicate: albastru, alb,
portocaliu, negru

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prosoape din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu prosoape din hârtie, servicii de
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  prosoape 
igienice  din  hârtie  pentru  mâini, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în legătură 
cu prosoape igienice din hârtie pentru mâini, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  prosoape igienice  din  hârtie 
pentru mâini, servicii de vânzare cu amănuntul 
prin comandă poștală în legătură cu prosoape 
igienice  din  hârtie  pentru mâini,  servicii  de 
vânzare cu ridicata în legăturăcu învelișuri din
hârtie  pentru  colaci  de  wc, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în legătură 
cu  învelișuri  din  hârtie  pentru  colaci  de wc, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură cu învelișuri din hârtie pentru colaci de
wc,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  prin 
comandă poștală în legătură cu învelișuri din 
hârtie  pentru  colaci  de  wc, servicii  de 
vânzare cu ridicata în legăturăcu șervețele de 
toaletă  din  hârtie,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
șervețele  de  toaletă  din  hârtie,  servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele de toaletă din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu șervețele de toaletă din hârtie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șervețele de hârtie pentru uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
șervețele de hârtie pentru uz casnic, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu 
șervețele de hârtie pentru uz casnic, servicii de 
vânzare cu amănuntul prin comandăpoștală în 
legătură  cu  șervețele  de  hârtie  pentru  uz 
casnic,  servicii de  vânzare  cu  ridicata  în 
legătură  cu  șervețele pentru  demachiat,  din 
hârtie,  servicii  de vânzare cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură  cu șervețele  pentru 
demachiat, din hârtie, servicii de vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu șervețele 
pentru  demachiat,  din  hârtie,  servicii de 
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în 
legătură  cu  șervețele  pentru  demachiat,  din
hârtie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu traverse de masă din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
traverse de masă din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu traverse
de masă din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
traverse de masă din hârtie, servicii de vânzare
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───────

(210) M 2022 05147
(151) 27/07/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DIN GRADINĂ by Freshful

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 27.05.01; 29.01.11

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
31. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale.
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,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
promoționale furnizate prin telefon, servicii de
vânzare cu amanuntul şi cu ridicata inclusiv
în cadrul vânzarii online cu privire la: fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete,
plante şi flori naturale.

───────

cu ridicata în legătură cu șervețele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
șervețele,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în  legătură  cu șervețele,  servicii  de 
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în 
legătură  cu  șervețele,  servicii  de  vânzare 
cu ridicataîn legătură cu șervețele din hârtie,
servicii  de vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog 
în  legătură  cu  șervețele  din  hârtie, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
șervețele  din  hârtie,  serviciide  vânzare  cu 
amănuntul  prin  comandă  poștală  în  legătură 
cu șervețele din hârtie, servicii devânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  șervețele  pentru  baie, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog 
în legătură cu șervețelepentru baie, servicii de 
vânzare cu amănuntul online în legăturăcu 
șervețele pentru baie, servicii de vânzarecu 
amănuntul  prin  comandă  poștală  în  legătură
cu șervețele pentru baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șervețele de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu șervețele de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu șervețele de
unică folosință, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șervețele din celuloză de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu șervețele din celuloză de 
uz cosmetic,  servicii  de vânzare cu amănuntul 
online în  legătură cu șervețele  din celuloză de 
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul 
prin comandă poștală în legătură cu șervețele 
din  celuloză  de  uz  cosmetic,  servicii de 
vânzare cu ridicata în legătură cu șervețelede 
buzunar  din  hârtie,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu șervețele
de buzunar din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
de buzunar din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu șervețele de buzunar din hârtie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie igienică,
servicii  de vânzare cu amănuntul prin catalog în
egătură cuhârtie igienică, servicii de vânzare cu
amănuntul  online în legătură cu hârtie igienică,
servicii devânzare cu amănuntul prin comandă
poștală înlegătură cu hârtie igienică.

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05148
(151) 27/07/2022
(732) CERTION SRL, ALEEA

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Epico Beach

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
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 public ă, închirierea
sălilor de şedinţe, închirierea de locuinţe pentru
cazare temporară, închirierea clădirilor mobile,
transportabile.

───────

37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie pentru
imobile (suprafață exterioară), servicii de
curățenie industrială pentru imobile, consiliere
și consultanță în construcții, informații legate de
construcții  și  servicii  de  reparații  destinate 
imobilelor,  servicii pentru  acoperișuri 
(construcții),  servicii  de  instalații  și  reparații 
ale  rețelelor  și  sistemelor electrice  și  de 
iluminat,  servicii  de  instalații și  reparații  ale 
sistemelor  anti-furt,  servicii  de instalații  și 
reparații  ale  sistemelor  de  încălzire, reparații 
ale echipamentelor de aer condiționat (de uz 
industrial),  servicii  de  instalații  electrice,
costruirea  de  magazine,  spații  comerciale  și 
gherete  comerciale,  supravegherea
construcțiilor de clădiri, servicii de întreținere de
proprietăți, construcții de clădiri și proprietăți,
servicii de instalare de rețea electrică pentru
clădiri și construcții, servicii de dotare a
proprietăților comerciale, depozitelor, unităților
de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
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(210) M 2022 05149
(151) 27/07/2022
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CLANUL

(531) Clasificare Viena:
23.03.05; 27.05.01; 27.05.07

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
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
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,
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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,
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.

───────
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(210) M 2022 05150
(151) 27/07/2022
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LA ORAȘ

(531) Clasificare Viena:
13.01.17; 07.01.12; 07.01.25; 26.11.05

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
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
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

(591) Culori revendicate: mov, negru, galben,
verde, albastru
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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,
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.

───────
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(210) M 2022 05151
(151) 28/07/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE INFLUENCERI

(531) Clasificare Viena:
02.01.24; 02.03.24; 16.01.11; 02.09.01;
15.09.18; 02.05.08; 05.05.20; 27.05.01;
26.11.07; 29.01.14

(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, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
10 7C), mov (Pantone 93 16C), verde
(Pantone 128 4C)

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,
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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, furnizarea 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
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 decât 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, organizarea de
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
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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).

───────

(210) M 2022 05152
(151) 28/07/2022
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA TURISM IN
BISTRITA-NASAUD, PIATA PETRU
RARES NR.1-2, JUD. BISTRIȚA
NĂSĂUD, BISTRITA, 420080,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.07.10; 20.05.15; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04

clase:
35. Publicitate, inclusiv publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor, servicii de publicitate
privind industria turismului, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comert on-line, cu ridicata si
amanuntul, servicii de agenții de import-export.
39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenție de turism și
anume organizarea transportului pentru călători,

servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări.

───────

(210) M 2022 05153
(151) 28/07/2022
(732) CARSUPREME SRL, STR.

PLEVNEI, NR. 42, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

CarSupreme

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 26.11.25; 27.05.01; 29.01.12

clase:
7. Injectoare pentru motoare, cuzineţi (organe
de maşini), lagăre pentru arbori de transmisie,
robinete (organe de maşini şi de motoare),
supape rabatabile pentru maşini, segmenţi de
pistoane, pistoane (organe de mașini sau de
motoare), cilindri (pistoane de -), motoare
(pistoane de -), curele de ventilatoare pentru
motoare, cartere pentru mașini și motoare,
manivele (organe de maşini), vilbrochenuri,
rulmenți cu bile, inele cu bile pentru rulmenți,
rulmenți cu ace, bujii de aprindere pentru
motoare cu explozie, curele pentru motoare,
cilindri de motoare, chiulase de motor, radiatoare
de răcire pentru motoare, demaroare pentru
motoare, bujii de încălzire pentru motoare diesel,
catalizatori, amortizoare de zgomot pentru
motoare, țevi de eșapament pentru motoare,
cilindri de maşini, pompe (organe de maşini
sau de motoare), regulatoare de viteză pentru
maşini şi motoare, vane (organe de mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), ventilatoare
pentru motoare
12. Jante, ștergătoare de faruri, caroserii
pentru automobile, capote de motoare pentru
vehicule, avertizoare acustice de marșarier
pentru vehicule, huse pentru volane de vehicule,
indicatoare de direcție pentru vehicule, geamuri

Povestea Vinului 
in Podgoria Lechinta 

by ADI Turism BN

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

(591) Culori revendicate: rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de vehicule, portiere de vehicule, caroserii,
tapițerii pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, greutăți pentru echilibrarea
roților de vehicule, trenuri de mașini, volane
pentru vehicule, airbaguri (dispozitive de
protecție pentru automobile), parasolare pentru
automobile, antiorbire (dispozitive - pentru
vehicule), huse pentru pneul de rezervă,
portschiuri pentru vehicule, parbrize, ștergătoare
de parbriz, brichete pentru automobile, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cărucioare pentru furtunuri, ambreiaje pentru
vehicule terestre, bare de torsiune pentru
vehicule
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,
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, 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, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
facturare, 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,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, 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),
închirierea de material publicitar, publicitate
radio 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, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul
vanzarii cu amanuntul si/sau cu ridicata si
servicii de vanzare cu amanuntul, cu ridicata
si online, toate in legatura cu injectoare
pentru motoare, cuzineţi (organe de maşini),
lagăre pentru arbori de transmisie, robinete
(organe de maşini şi de motoare), supape
rabatabile pentru maşini, segmenţi de pistoane,
pistoane (organe de mașini sau de motoare),
pistoane de cilindri, pistoane de motoare,
curele de ventilatoare pentru motoare, cartere
pentru mașini și motoare, manivele (organe
de maşini), vilbrochenuri, rulmenți cu bile,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu ace,
bujii de aprindere pentru motoare cu explozie,
curele pentru motoare, cilindri de motoare,
chiulase de motor, radiatoare de răcire pentru
motoare, demaroare pentru motoare, bujii de
încălzire pentru motoare diesel, catalizatori,
amortizoare de zgomot pentru motoare, țevi de
eșapament pentru motoare, cilindri de maşini,
pompe (organe de maşini sau de motoare),
regulatoare de viteză pentru maşini şi motoare,
vane (organe de mașini), filtre (organe de
mașini sau de motoare), ventilatoare pentru
motoare, jante, ștergătoare de faruri, caroserii
pentru automobile, capote de motoare pentru
vehicule, avertizoare acustice de marșarier
pentru vehicule, huse pentru volane de
vehicule, indicatoare de direcție pentru vehicule,
geamuri de vehicule, portiere de vehicule,
caroserii, tapițerii pentru vehicule, circuite
hidraulice pentru vehicule, greutăți pentru
echilibrarea roților de vehicule, trenuri de mașini,
volane pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
de protecție pentru automobile), parasolare
pentru automobile, dispozitive antiorbire pentru
vehicule, huse pentru pneul de rezervă,
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portschiuri pentru vehicule, parbrize, ștergătoare
de parbriz, brichete pentru automobile, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cărucioare pentru furtunuri, ambreiaje pentru
vehicule terestre, bare de torsiune pentru
vehicule.

───────

(210) M 2022 05154
(151) 28/07/2022
(732) CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,

STR. EPISCOP ROMAN
CIROGARIU, NR.53, AP.2, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VOCEA GRAȘILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de difuzare pe pagini web,
transmisii video, difuzare video, servicii de
videotext, servicii de videotelefonie, servicii
de videoconferință, transmisie de filme video,
servicii de încărcare video, transmisie video
la cerere, servicii de mesaje video, transmisie
video prin rețele digitale, furnizare de linkuri
către fișiere video, transmitere video interactivă
în rețele digitale, transmitere de date video
pe internet, servicii de difuzare video, audio și
tv, furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, difuzare de material audio
și video pe internet, servicii de difuzare video
pe arii restrânse (narrowcasting), difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, servicii de transmitere digitală de
date audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisie de informații prin intermediul
sistemelor de comunicații video, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut

creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală de
calculatoare, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere

───────

(210) M 2022 05155
(151) 28/07/2022
(732) STROESCU MIHAI DANIEL

PFA, SCURTESTI NR. 276,
JUD. PRAHOVA, SCURTESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ORIGO redi at originem

(531) Clasificare Viena:
17.01.19; 27.05.01; 26.11.05

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, insecte și larve
preparate, concentrat de roșii, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, conserve de
fructe, conserve de legume, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, concentrate din
suc de legume pentru alimente, extracte din
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legume pentru gătit, fructe conservate, fructe
fermentate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, aspic, gemuri, marmelada
din fructe, nuci comestibile, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, batoane alimentare pe bază
de nuci, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază de
trufe (creme de trufe), prune preparate, prune
conservate, umpluturi pe bază de fructe pentru
plăcinte, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri şi tarte, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate şi fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri pentru prepararea de
supe, murături, legume în saramură, cremă de
fructe, creme tartinabile pe bază de legumeș
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de lactate, brânzeturi
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase,
băuturi aperitiv, băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, băuturi alcoolice de tip
bitter, vin, jeleuri alcoolice, rachiu de pere,
lichioruri, băutură spirtoasă fermentată, băuturi
distilate, distilat de vișine, vișinată, rachiu,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
care conțin fructe, cocteiluri alcoolice de fructe,
cocteiluri, amestecuri alcoolice pentru cocteiluri,
băuturi alcoolice pe bază de fructe fermentate,
băuturi spirtoase din prune, băuturi spirtoase
care conțin prune.

───────

(210) M 2022 05156
(151) 28/07/2022
(732) CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,

STR. EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU, NR. 53, AP. 2,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

AFTER 40 SHOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații, transmisii video,
difuzare video, servicii de videotelefonie, servicii
de videoconferință, transmisie de filme video,
servicii de încărcare video, transmisie video
la cerere, servicii de transmisie video, servicii
de comunicații video, servicii de mesaje video,
servicii de videotext interactiv, servicii de
teleconferință și videoconferință, servicii de
comunicații pentru videoconferințe, furnizare de
instalații de videoconferință, furnizare de linkuri
către fișiere video, transmitere video interactivă
în rețele digitale, transmitere de date video pe
internet, servicii de conferințe video prin satelit,
servicii de transmisie video la cerere, servicii
de difuzare video, audio și tv, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, transmitere de conținut audio și video
prin satelit, difuzare de material audio și video
pe internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), difuzare de programe
video și audio prin internet, închiriere de aparate
pentru transmisia de semnale video, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, servicii de transmitere digitală de
date audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisie de informații prin intermediul
sistemelor de comunicații video, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
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calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, furnizarea accesului de telecomunicații
la filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
telecomunicatii, furnizarea și închirierea de
instalații și echipamente de telecomunicații

───────

(210) M 2022 05159
(151) 28/07/2022
(732) SANODOR SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR.19, C1-36, JUDETUL
NEAMT, PIATRA NEAMT, 610249,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

FLAXILK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Perne, perne pentru bebeluși, paturi,
așternuturi, saltele și perne.
22. Materiale de umplere, exceptând hârtia,
cartonul, cauciucul sau materialele plastice,
materiale de umplutură (cu excepția cauciucului
sau materialelor plastice), umplutură pentru
cuverturi matlasate, umplutură pentru perne
tapisate, umpluturi pentru perne, umpluturi
pentru pilote, materiale pentru umplere și
capitonare (exceptând hârtia, cartonul, cauciucul
sau materialele plastice).
24. Huse pentru perne, țesături matlasate (huse
pentru perne și saltele), plăpumi.
35. Campanii de marketing, concepere de
material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, marketing de produse, întocmire
de reclame, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing digital, marketing folosind
influenceri, marketing pe internet, marketing

utilizând factori de influență, impartirea de
esantioane de produse, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări
de produse, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, plasare
de reclame, pregătire de campanii publicitare,
pregătirea și distribuirea reclamelor, promovare
online de rețele informatizate și pagini
web, promovare de produse prin influeceri,
promovare de produse prin factori de influență,
promovarea vânzărilor, publicitate, publicitate
online, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing.

───────

(210) M 2022 05160
(151) 28/07/2022
(732) IMPERIAL GAS 2002 SRL, BD.

AUREL VLAICU NR.311, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HOTEL NEVADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 26.04.05;
07.01.25

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale evaluarea
antichităților managementul apartamentelor,
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închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incendiu, evaluare
fiscala, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare
pentru achiziția prin închiriere împrumuturi
în rate, brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanță în asigurări, oferirea
de informații în domeniul asigurărilor, afaceri
imobiliare, transfer electronic de cripto active,
evaluare financiară a activelor de proprietate
intelectuală, elaborare de cotații pentru estimare
de costuri, multifinanțare servicii de plăti cu
portofel electronic, schimb financiar de cripto
active investiții în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viață împrumuturi
(finanțare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor

participante ale terților prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri / agenți
de bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni,
servicii de garanții, emiterea de jetoane
valorice, emiterea de cecuri de călătorie, funcții
de administrator fiduciar / custode, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
blockchain, emiterea de cecuri-cadou, servicii de
mobile banking.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de unități 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 facilități pentru camping, servicii de cantina,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (crâche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, sculptură în alimente, servicii
de tabere de vacanță (cazare), servicii de
cazare hotelieră, rezervări de hoteluri închirierea
aparatelor de iluminat, 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, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
servicii de adăposturi de animale/hingheri,
cazare temporară în case de transit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, închirieri de mobilier de
birou.

───────
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(210) M 2022 05161
(151) 28/07/2022
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DIGI INFO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicatii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05162
(151) 28/07/2022
(732) TURQUOISE BAKERY SRL,

ALEEA MOZAICULUI NR.1, BL. B4,
SC.B, AP.57, CAM.2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022196, ROMANIA

(540)

Turquoise Bakery
homemade with

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

30.  Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, produse de cofetarie,
produse de patiserie, produse de cofetărie
din fructe, aluat de patiserie, pâtés en croûte
(plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
produse de cofetărie cu migdale, biscuiţi /
fursecuri, torturi/prăjituri, bomboane de decor
pentru torturi, ciocolată, produse de cofetărie /
produse de cofetărie cu zahar, cremă din ouă
şi lapte, produse de cofetărie sub formă de
spumă, jeleuri de fructe (produse de cofetărie ),
îngheţată, macarons, marţipan, petits fours,
biscuiţi petit-beurre, produse din ciocolată cu
lichior.

(591) Culori revendicate: alb (Hex #ffffff),
verde (Hex #66ffcc), portocaliu (Hex
#ffad00)

───────
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(210) M 2022 05163
(151) 28/07/2022
(732) SC SKY MAP SRL, STR. CHINDIEI

NR. 22-24, ET.1, AP.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SKY MAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 24.17.05

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, tablori
personalizate, postere din hârtie, postere
montate, postere personalizate, albume cu
postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii din hârtie
sau carton, reproduceri artistice imprimate,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de artă
grafică, reproduceri grafice.
35. Servicii de vânzare online în legătură cu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: picturi (tablouri) înrămate sau
nu, tablouri personalizate, postere din hârtie,
postere montate, postere personalizate, albume
cu postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de artă grafică, reproduceri grafice,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
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
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, realizare de material
publicitar.

45. Selectare de cadouri personale pentru terți.
───────

(210) M 2022 05164
(151) 28/07/2022
(732) SC SKY MAP SRL, STR. CHINDIEI

NR. 22-24, ET.1, AP.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

HARTA STELELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, tablori
personalizate, postere din hârtie, postere
montate, postere personalizate, albume cu
postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii din hârtie
sau carton, reproduceri artistice imprimate,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de artă
grafică, reproduceri grafice.
35. Servicii de vânzare online în legătură cu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: picturi (tablouri) înrămate sau
nu, tablouri personalizate, postere din hârtie,
postere montate, postere personalizate, albume
cu postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de artă grafică, reproduceri grafice,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
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
special servicii pentru promovarea de produse,

41. Tehnoredactare computerizată electronica,
servicii de divertisment, fotografie, fotografie.
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publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, realizare de material
publicitar.
41. Tehnoredactare computerizată electronica,
servicii de divertisment, fotografie.
45. Selectare de cadouri personale pentru terți.

───────

(210) M 2022 05165
(151) 28/07/2022
(732) MITICĂ PELICAN, STR. FARULUI

NR.5, BL.TD11, SC.C, ET.3,
AP.28, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 08.01.25

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, alimente refrigerate
constând în principal din pește, antreuri pe
bază de legume, antreuri preparate constând

în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, aripioare de pui, aperitive pe bază
de cartofi, bisque, brioșe cu ouă, bucățele de
piept de pui pane(nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bulgogi (fel de mâncare coreeană din carne
de vită), burtă de vită, calmar preparat, carne
de vită preparată, carne prajita de pui, carne
preparată, cartofi prăjiți sub formă de aperitive,
cartofi prăjiți în formă de gofre, cartofi răzuiți
prăjiți (hash browns), cartofi umpluți, chiftele
din pește, chili con carne (tocană de ardei
iute și carne), cine preambalate care conțin
în principal fructe de mare, cine preambalate
constând în principal din vânat, clătite de cartofi,
consommé-uri (supa), cremă de fructe, cuiburi
de păsări, comestibile, falafel, fasole cu carne
de porc la conservă, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), feluri de mâncare preparate
din carne, fileuri de pește la grătar, frigărui shish
kebab, frittata (omletă italiană), galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), ghiveci, ghiveci cu
ouă, gătit la vapori, gogoși, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (avocado pasat),
gustări din alge marine comestibile, gustări pe
bază de brânză, gustări pe bază de carne,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de tofu,
găluște (din 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), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și sos
de soia fermentat (sogalbi), 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 congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin

gogoshell 
Gogoși turcești

& incă ceva delicios

(591) Culori revendicate: mov, crem,
portocaliu, maro
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(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, masline
umplute, melci preparați (escargot), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, omlete, ouă marinate, ouă scoțiene, paste
pentru supă, pastramă de porc, pastramă de
pui, pastramă de rață, pastramă din carne de
vită, pește cu aromă de cartofi prăjiți, pește
gătit și congelat, plăcintă cu carne, pârjoale din
carne, preparate pentru supă de legume, pui la
grătar (yakitori), pui teriyaki, quenelle (pește),
rulouri din pastă de pește, prăjite (chikuwa), rösti
(chiftele cu cartofi gratinați prăjiți), salate aperitiv,
salate cu carne de pasăre, salate de cartofi,
salate de fructe, salate de legume, salate pe
bază de cartofi, salate preparate, salată caesar,
salată de pui, sarmale în foi de viță, sashimi, sos
de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți chili,
sos de fasole, sosuri de brânză, supă de bame,
supe, surimi, tajine (fel de mâncare preparat
din carne, pește sau legume), tocane (alimente),
tocană cu curry semipreparată, tocană de vită,
tocăni, turte din pastă de pește fierte în abur
sau prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi
dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki,
amestecuri de brânză, bastoane de mozzarella,
brânzeturi, brânză tartinabilă, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, creme de brânză, mascarpone,
mix de brânzeturi, budinci pe bază de lapte,
băuturi pe bază de produse lactate, deserturi
din iaurt, deserturi preparate din produse lactate,
deserturi reci din produse lactate, frișcă, produse
lactate ( -), lichior de ouă (non-alcoolic), produse
lactate tartinabile, produse tartinabile lactate cu
conținut redus de grăsimi, shake-uri din lapte,
sosuri pe bază de lactate, sosuri pentru gustări,
supe și baze de supă, extracte din carne.
30. Aperitive (tartine), aperitive pe bază de
făină, baghete umplute, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, băuturi
pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, 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, blat de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, blaturi de pizza congelate, brioșe,
chifle umplute, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, clătite, clătite americane, clătite
congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite
din fasole mung (bindaetteok), clătite kimchi
(kimchijeon), clătite sărate, covrigei, crusta de
pizza, empanada, jeleu de hrișcă memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri preparate sub
formă de pizza, okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizze negătite, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie conținând legume și pește,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie din legume și carne, produse pentru
gustări preparate din pesmet, quiche (preparat
culinar franțuzesc), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de primăvară, rulouri
de pâine umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandvișuri, snack-
uri preparate din făină de cartofi, snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, spaghetti și chiftele, sushi, tartă de
orez, tortillas, tăiței prăjiți cu legume (japchae),
tăiței ramen, turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și inlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, arahide (produse
de cofetărie pe bază de -), arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

345

sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați
condimentați, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate, (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), deserturi cu înghețată, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri sub
formă de cremă spumă, dulciuri sub formă de
spume, dulciuri înghețate, dulciuri de inghețată
cu iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan
(produse de cofetarie), fondue din ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase
în ciocolată, fulgi, fulgi de patiserie de unt
de arahide, garnituri de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură
de ciocolată, glazură din bezele, gofre de
ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, jeleuri de fructe cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
migdale acoperite de ciocolată, măr pané,
înghețate și dulciuri, înghețată vegană, torturi

de inghețată, inghețată cu fructe, înghețată din
lapte, sosuri pentru înghețată, amestecuri de
inghețată, batoane de inghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
infuzată cu alcool, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori de ciocolată, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
pandișpanuri japoneze (kasutera), panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
praline cu napolitană, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal,ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de caramel, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
prăjituri pe baza de înghețată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-gashi),
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema 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 ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
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 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 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, 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 patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), amestecuri pentru
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prajituri, baclava, batoane de prăjitură, biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu
glazura de ciocolată, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți pe jumătate înveliți
în ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți înveliți în
ciocolată, brioșe (muffins), budinci de crăciun,
chifle cu cremă, churros, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigi cu glazură de
ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-
vent), creme bavareze, creme de zahăr ars,
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi
de plăcintă, fursecuri, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri cu glazură 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, mieji de nucă și
alți mieji trași în zahăr caramelizat, napolitane,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane rulou (biscuiți), napolitane învelite în
ciocolată, pandișpan copt pe aburi (fagao), paste
de ciocolată, pateuri (patiserie), pateuri (produse
de patiserie), patiserie, pesmeciori (prăjituri),
pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte cu afine,
pâtés en croûte, placinte cu mere, plumchecuri,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu cremă, plăcinte
cu dovleac, plăcinte cu răvaș, plăcinte fără
carne, prăjitură cu migdale, prăjiturele, prăjiturele
din aluat prăjit, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu blat
pufos congelate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu căpșuni, prăjitură de
malț, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură din melasă,
prăjiturăpentru micul dejun, 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 aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, prăjituri mici cu ciocolată,

prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri
înghețate, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie daneze din foitaj, 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, rulouri (produse de patiserie),
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
sachima, savarine, scoici de aluat pentru
tarte, scoici de patiserie, scoici de patiserie
pentru monaka, sufleuri, tarte, tarte cu cremă
englezească custard, tarte cu melasă, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
torturi, torturi cu cremă, torturi pentru ocazii
speciale, torturi vegane, turtă dulce, turtă dulce
olandeză (taai taai), vafe din ciocolată, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse pe bază de ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
trufe (produse de cofetărie), trufe de ciocolată,
turte indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard), zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, chipsuri de
ciocolată, decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
fondante (cofetărie), glazură dulce, glazură de
prăjituri, glazuri dulci, glazuri cu aromă de
ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazuri lucioase, glazură
pentru produse de cofetărie, pastă de fondant,
pastă de zahăr, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, umpluturi pe bază de cafea,
umpluturi pe bază de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte.
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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
în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
sevicii de baruri care servesc bere, snack-baruri,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultanță cu privire
la prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 05166
(151) 28/07/2022
(732) CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,

(540)

DOAR FILME-NCAP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
agenții de presă, asigurarea accesului la rețele
de telecomunicații, asigurarea accesului la
telecomunicatiile in banda larga, camere de
chat virtuale prin intermediul mesajelor de text,
colectare și transmitere de mesaje, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații,

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, 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, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de gogosi, ciocolata, clătite, deserturi,
pateuri, biscuiti, prajituri, si inghețată dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare  de  alimente  și  băuturi  în  bistrouri,
servicii oferite de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, 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,
sculptură culinară, servicii de catering, servicii
de cofetarie, servicii de ceainărie, 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 bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de gătit,
servicii de local public, 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 restaurant
washoku, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
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comunicare de date prin mijloace electronice,
comunicare de date prin radio, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de informații prin satelit, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicarea prin
telegramă, comunicații mobile radio, comunicații
peer-to-peer, comunicații prin radio, comunicații
prin rețele electronice, comunicații prin telegraf,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, comunicații
telegrafice, comunicații telematice prin terminale
de calculator, comunicații radio, consultanță
privind comunicațiile electronice, consultanță
în domeniul comunicațiilor, consultanță în
domeniul rețelelor de comunicații, consultanță
în domeniul telecomunicațiilor, consultanță
în telecomunicații, consultanță profesională
privind telecomunicațiile, emisiuni de știri
(transmisii), expediere de înștiințări, exploatare
de rețele de telecomunicații în bandă largă,
exploatare de sisteme de telecomunicații,
exploatarea antenelor de recepție satelit-
pământ, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, exploatarea rețelelor
electronice de comunicații, exploatarea sateliților
de telecomunicații, exploatarea sistemelor de
comunicații prin radiofrecvență, exploatarea
sistemelor electronice de comunicații, furnizare
de capacitate de satelit (telecomunicații),
furnizare de comunicații prin radio, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru
centre de date, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii pentru
conferințe electronice, furnizare de informații
privind comunicarea fără fir, furnizare de
informații privind comunicațiile media, furnizare
de informații privind tarifele din domeniul
telecomunicațiilor, furnizare de instalații de
comunicare pentru schimbul de date electronice,
furnizare de instalații și echipamente pentru
videoconferințe, furnizare de rapoarte referitoare
la comunicații, furnizare de servicii de
comunicații prin folosirea cartelelor telefonice
sau a cardurilor de debit, furnizare de
servicii de radio mobil privat, furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de timp
de emisie pentru servicii de comunicații,
furnizarea accesului de mare viteză la
rețele de calculatoare și de comunicații,
furnizarea accesului la rețele de comunicații
electronice și la baze de date electronice,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, servicii de rutare

și joncțiune pentru telecomunicații, informații
în domeniul telecomunicațiilor, radiocomunicații,
radiocomunicații mobile, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, retransmisie de imagini
prin satelit, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor
de știri pentru telecomunicații, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii audiotext, servicii consultative și de
consultanță privind comunicațiile fără fir și
echipamentele pentru comunicațiile fără fir,
servicii de acces al telecomunicațiilor, servicii de
accesare a telecomunicațiilor, servicii de agenții
de știri electronice, servicii de binefacere în
domeniul telecomunicațiilor, servicii de colectare
și transmitere de mesaje, servicii de comunicare
de date accesibile prin cod de acces, servicii
de comunicare de date care pot fi accesate
cu parolă, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii
de comunicații, servicii de comunicații ale
agențiilor de presă, servicii de comunicații
audiovizuale, servicii de comunicații electronice
cu privire la autorizarea cardurilor de credit,
servicii de comunicații electronice pentru bănci,
servicii de comunicații electronice pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru pregătirea informațiilor financiare, servicii
de comunicații electronice pentru transmisia de
date, servicii de comunicații electronice pentru
transmisie prin antene, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații furnizate electronic, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
transmiterea electronică a imaginilor, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, servicii de
comunicații prin satelit, servicii de comunicații
prin satelit pentru utilizatorii profesioniști, servicii
de comunicații prin teleimprimator, servicii de
comunicații radio în bandă largă, servicii de
comunicații radio în bandă îngustă, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
comunicații telematice, servicii de comunicații
video, servicii de consultanță referitoare
la comunicații, servicii de consultanță în
domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de consultanță în telecomunicații, servicii
de difuzare și comunicații interactive,
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servicii de geolocalizare (servicii de
telecomunicații), servicii de informare prin
radio, servicii de informare privind rețelele
electronice de comunicare, servicii de
informare privind telecomunicațiile, servicii de
informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de informare și consiliere privind serviciile
de telecomunicații, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
mesagerie, servicii de mesagerie unificata,
servicii de partajare a timpului pentru
aparatele de comunicații, servicii de radio-
fax, servicii de radiocomunicații, servicii de
radiocomunicații de bandă largă, servicii
de rețele de radiocomunicații, servicii de
rețele de radiotelefonie maritimă, servicii de
rețele de telecomunicații mobile, servicii de
telecomunicații care folosesc rețele radio
celulare, servicii de telecomunicații interactive,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea de
date, servicii de telecomunicații pentru pasagerii
aeronavelor, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul rețelelor de fibră optică, servicii
de telecomunicații legate de comerțul electronic,
servicii de telecomunicații pentru compoziții
tipografice, servicii de telecomunicații pentru
obținerea de informații din bănci de date,
servicii de telecomunicații pentru transmiterea
de informații prin fax, servicii de telecomunicații
prin fibră optică, servicii de telecomunicații
prin satelit, servicii de telecomunicații prin
telegraf, servicii de telecomunicații în rețele de
fibră optică, fără fir și prin cablu, servicii de
telecomunicații între instituții financiare, servicii
de telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de transmisie de date, servicii de
transmisie de date cu debit ridicat pentru
operatorii de rețele de telecomunicații, servicii
de transmisie de informații prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de transmisie de voce
și de date, servicii de transmisie de text
pe ecranul televizorului, servicii de transmisie
electronică de imagini, servicii de transmisie
electronică de informații, servicii de transmisie
electronică și de telecomunicații, servicii de
transmisie prin benzi de telegraf, servicii de
transmisie prin benzi telegrafice, servicii de
transmisie securizată de date, sunete și imagini,
servicii de telefonie și telefonie mobilă, servicii
de transmisie, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de telex, servicii de
transmisie video, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de transmisii digitale,
servicii de transmitere de date prin intermediul

rețelelor telematice, servicii de transmitere
de date printr-o rețea de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio și video,
servicii de trimitere și primire de mesaje,
servicii de videoconferință, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii pentru conferințe în rețea, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii pentru
transmiterea electronică de voce, servicii
telegrafice, servicii telematice care pot fi
accesate cu parolă, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), telecomunicații prin radio,
telex, transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, transfer de date prin
radio, transfer de date prin telecomunicații,
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date,
sunete și imagini prin sateliți, transmisie de
filme video, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de imagini prin
satelit, transmisie de informații din baze de
date prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații prin coduri telematice,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații prin teleimprimator, prin satelit,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de informații și imagini referitoare la
produse farmaceutice, medicamente și igienă,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmisie de
mesaje prin telegrame, transmisie de mesaje
scurte, transmisie de mesaje text asistată de
calculator, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de mesaje și imagini codificate,
transmisie de pachete de date și imagini,
transmisie de semnale pentru comerț electronic
prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme
de comunicații de date, transmisie de sunet
asistată de calculator, transmisie de știri la
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organizațiile care difuzează știri, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de
informații prin radio, transmisie de informații
prin teleimprimatoare, transmisie de informații
privind piața bursieră cu ajutorul mediilor de
telecomunicații, transmisie de la distanță de date
prin intermediul telecomunicațiilor, transmisii
video, difuzare video, transmitere de date video
pe internet, furnizare de linkuri către fișiere
video, transmitere video interactivă în rețele
digitale, difuzare de material audio și video pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
video-sharing, transmitere de înregistrări audio
și video în rețele, furnizarea accesului la un
portal de internet care conține programe video
la cerere, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv de
fișiere descărcabile și de fișiere difuzate într-
o rețea globală de calculatoare, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.

───────

(210) M 2022 05167
(151) 28/07/2022
(732) UNIMIG STORE SRL, STR. GH.

DOJA, NR. 6, BL. 3A, SC. 6, AP.
110, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
800486, GALAȚI, ROMANIA

(540)

QYNTECH
(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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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.
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.

───────
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(210) M 2022 05168
(151) 28/07/2022
(732) OFICIUL ROMÂN PENTRU

(540)

ORDA OFICIUL
ROMÂN PENTRU

DREPTURILE DE AUTOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.04.05; 02.01.23;
20.05.13

clase:
16. Ștampile cu adresă, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, semne
de cărți, fanioane din hârtie, calendare,
cataloage, fluturași publicitari, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), stegulețe din hârtie, buletine
informative, ziare, agende, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, postere, materiale tipărite, publicații
tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte.
35.  Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, managementul afacerilor cu privire
la artiști, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenție de informații comerciale, consultanță

41. Academii (educație), închirierea lucrărilor
de artă, închirierea echipamentelor audio,
spectacole cinematografice / spectacole
de cinema, servicii de club (divertisment

DREPTURILE DE AUTOR, 
CALEA VICTORIEI, NR. 118, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010093, ROMANIA

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

privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenție de import-
export, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, 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,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea mașinilor
de fotocopiere, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
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sau educație), 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 de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, furnizarea de informații
în domeniul educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, 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, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, microfilmate, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artiști,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilități pentru muzee (prezentări,
expoziții), servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, divertisment radio, producția
de programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților de
recreere, furnizarea de informații cu privire la
activitățile recreaționale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
divertisment sau culturale, scrierea de scenarii
de film, altele decât cele publicitare.
42. Servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,

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,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți, crearea și
proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(it), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanță în
securitatea internetului, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității, dezvoltare
de platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2022 05170
(151) 28/07/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU, NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.03

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.

11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi

DONCAFÉ 
PROFESIONAL COFFEE 

CREAMER

(591) Culori revendicate: galben, auriu,
turcoaz, alb, negru
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(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, 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 în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2022 05171
(151) 28/07/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU, NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.03; 02.09.14; 11.03.04

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.

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

DONCAFÉ  PROFESIONAL
ESPRESSO

CREMA 
PERFETTA
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9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în

loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, 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 în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────
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(210) M 2022 05172
(151) 28/07/2022
(732) SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL,

STR. HORTENSIEI, NR. 49 C,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023012,
ROMANIA

(540)

SPRINT ROAD 66

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 27.07.01; 26.11.03; 24.01.01

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiță
și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

───────

(210) M 2022 05173
(151) 28/07/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU, NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE AROMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.03; 02.09.14; 11.01.13; 11.01.19;
11.03.04

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
albastru, negru, alb

(591) Culori revendicate: galben, auriu, alb,
negru, portocaliu, roz, rosu, maro, gri
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9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în

loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, 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 în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────
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(210) M 2022 05177
(151) 28/07/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU, NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, 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)

DONCAFÉ PROFESIONAL
HOT CHOCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.11; 26.11.12; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,

pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,

(591) Culori revendicate: galben, auriu, Alb,
negru, maro, gri
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extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, 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 în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2022 05178
(151) 28/07/2022
(732) IOAN BALABAN, STR.

CAZANESTI, NR.9, JUDET
VALCEA, RAMNICUL VALCEA,
16035, VALCEA, ROMANIA

(540)

ULSANO OILS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

35. Servicii de comert online, amanuntul, cu
ridicata, servicii de agentii de import.

───────
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(210) M 2022 05179
(151) 28/07/2022
(732) ASOCIAȚIA CAMERA FRANCEZĂ

DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ ÎN ROMÂNIA,
STR. GHEORGHE ȚIȚEICA, NR.
212-214, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LEBRIDGE CONNECTION,
INNOVATION,

COLLABORATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.13

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, servicii it, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 05181
(151) 28/07/2022
(732) CURĂŢELUL MAGIC S.R.L., STR.

VETERANILOR, NR. 13, BL. M6,
SC. 1, ET. 4, AP. 18, SECTOR 6,
BUCURESTI, 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)

CURATELUL MAGIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(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,
balsamuri pentru rufe, detergenți pentru rufe,
detergenți ecologici de rufe, bile de spălat
rufe care conțin detergent de rufe, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer,
produse pentru spălat rufele care atrag culorile,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
și extracte aromatice, detergenți pentru vasul
wc, detergenți de uz casnic, detergenți de uz
menajer, produse pentru curățarea geamurilor
(de lustruire), produse sub formă de spray
pentru curățarea geamurilor, produse pentru
curățarea pardoselilor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, detergenți pentru spălarea vaselor,
produse de curățat pentru cuptoare, soluții de
curățare pentru îndepărtarea petelor, odorizante
de casă, articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățare și odorizante

(591) Culori revendicate: turcoaz
(HEX#00BDCD), albastru
(HEX#00447C), rosu (HEX#ED1651)

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
rosu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

361

bețișoare parfumate, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului.
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, odorizante pentru materiale
textile, produse pentru odorizarea aerului,
produse pentru odorizarea aerului în automobile.

───────

(210) M 2022 05183
(151) 28/07/2022
(732) TAMIGA S.R.L., STR. MATEI

MILLO, NR. 25S, CAMERA 1,
JUDET ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
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)

Tamiga
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii oferite de
o formaţie muzicală, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, reprezentații muzicale
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, divertisment, organizarea
de spectacole muzicale, organizarea de
spectacole muzicale live, organizarea de
concerte muzicale pentru radio, concerte
muzicale pentru televiziune, producție de
spectacole muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, organizarea de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri

muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale vocale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, producere de concerte muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, activităţi
culturale, servicii culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, concerte de muzică în
direct, organizare de spectacole muzicale în
direct, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de spectacole, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale.

───────
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(210) M 2022 05184
(151) 28/07/2022
(732) ANDREI-VALENTIN CIU, STR.

CONSTANTEI, NR. 1, JUDET
CONSTANTA, TARGUSOR,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Ava Rose

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.05.01

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, 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, 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, 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 intermediere
comerciala, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii

de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fișiere de muzică
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice.

───────

(210) M 2022 05185
(151) 28/07/2022
(732) MIHAI OCTAVIAN BOZA, STR.

GRIVITEI NR. 63, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

THE GANGSTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 05186
(151) 28/07/2022
(732) DR. PASCAL DAMEH CLINIC

S.R.L., STR. CONSTANTIN D.
ARICESCU, NR. 18, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
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)

(531) Clasificare Viena:
01.15.03

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de cosmetica corporala, servicii de remodelare
corporala, servicii de clinici de chirurgie
estetica și plastică, servicii de microchirurgie
reconstructivă, servicii de estetica medicala,
servicii de chirurgie faciala, servicii de chirurgie
cosmetica, servicii de chirurgie reconstructiva,
consultatii medicale, servicii de epilare definitiva.

───────
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(210) M 2022 05187
(151) 28/07/2022
(732) DR. PASCAL DAMEH CLINIC

(540)

DR. PASCAL DAMEH
CHIRURG ESTETICIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 01.15.03

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de cosmetica corporala, servicii de remodelare
corporala, servicii de clinici de chirurgie
estetica și plastică, servicii de microchirurgie
reconstructivă, servicii de estetica medicala,
servicii de chirurgie faciala, servicii de chirurgie
cosmetica, servicii de chirurgie reconstructiva,
consultatii medicale, servicii de epilare definitiva.

───────

(210) M 2022 05189
(151) 28/07/2022
(732) ANIO ONLINE SRL, STR.

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

anio the light in your home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
radio şi televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,

S.R.L., STR. CONSTANTIN D.
ARICESCU, NR. 18, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
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

ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 2A,
ET. 3, APART. 10, JUDETUL ILFOV,
SAT TUNARI, COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA
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───────

(210) M 2022 05190
(151) 28/07/2022
(732) ANDREI MUȘAT, STR. TRAIAN

TARANU NR. 7, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

CONMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consiliere în afaceri privind francizarea,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcție din oțel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale metalice de construcție pentru șosele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țevi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu țevi și tuburi metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coturi
metalice pentru țevi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu racorduri metalice
pentru țevi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uși din aluminiu,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țigle metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu garduri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conducte
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de ventilare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de iluminat electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru bricolaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adezivi pentru izolare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conducte izolate
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul

publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobila,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, regruparea în avantajul
terţilor a unei game variate de bunuri(exceptând
transportul), prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
prezentare şi de comunicare, inclusiv on-line
prin toate mijloacele, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de intermediere comercială, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
servicii de reclamă şi publicitate, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de grădinărit, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
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în legătură cu conducte flexibile nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de construcție din beton, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție, refractare, nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăci de construcție
din materiale plastice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de armare
(nemetalice-) pentru construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din piatră naturală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din piatră artificială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de construcție pe bază de var,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu componente de construcție pentru fațade
din materiale nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gips (materiale de
construcție), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ferestre din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu membrane pvc pentru acoperiș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu acoperișuri
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din lemn și lemn artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciment, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciment pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de construcție din oțel, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale metalice de construcție pentru șosele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu țevi metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu țevi și
tuburi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coturi metalice pentru
țevi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu racorduri metalice pentru țevi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uși din
aluminiu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu acoperișuri metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu structuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu țigle metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu garduri metalice, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu conducte
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instalații de ventilare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații
de iluminat electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
bricolaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru izolare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conducte izolate nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conducte flexibile nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție din beton, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție, refractare, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de construcție din sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plăci
de construcție din materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de armare (nemetalice-) pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcție din
piatră naturală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcție
din piatră artificială, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale de construcție pe bază de
var, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu componente de construcție pentru
fațade din materiale nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu gips
(materiale de construcție), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uși nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ferestre din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu membrane pvc pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu acoperișuri nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciment, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ciment pentru construcții.
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37. Lucrări de construcție, reparații și întreținere
de clădiri, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere
și reparare, demolare de construcții civile,
instalarea acoperișurilor, servicii de instalații
electrice, întreținere de clădiri, lucrări de
construcție pentru case prefabricate, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
curățarea clădirilor, curățarea scurgerilor,
curățarea imobilelor, servicii de cimentare,
întreținerea conductelor, izolare termică a
clădirilor, montarea izolației termice la clădiri,
construcții civile.
42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, design și dezvoltare de software,
dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltare de software pentru
terți, software ca serviciu (saas), consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
platformă ca serviciu (paas), întreținere de
software, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
consiliere în domeniul economiei de energie,
audit în domeniul energiei, asistență tehnică în
legătură cu măsuri de economisire a energiei,
furnizare de consiliere tehnică privind măsurile
de economisire a energiei, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie.

───────

(210) M 2022 05192
(151) 28/07/2022
(732) N&C SELMETAL ROM SRL, STR.

REPUBLICII, NR. 11, JUDETUL
ARGES, CÂMPULUNG, 024015,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

co art

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

41. Coordonare de activități de divertisment,
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment musical, divertisment
interactiv, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de instalații recreative,
furnizare de instalații pentru dans, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
instalații de karaoke, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru dans, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizare de servicii de karaoke,

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#7caa52, #435d3d, #7ba752), negru
(HEX #000000), alb (HEX #ffffff)
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furnizare de săli de dans, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de săli amenajate
pentru activități de recreere, organizare de
activități recreative, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de petreceri, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, planificarea
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, rezervarea de săli de divertisment,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, organizare de recepții pentru nunți
(spații), închiriere de săli pentru evenimente
sociale, organizare de banchete, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de pensiuni,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
organizare de cazare pentru turiști, servicii
hoteliere, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, închiriere de săli de reuniune,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
cafea de specialitate, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, pizzerii, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de organizare de banchete,
servicii de local public, servicii de preparare
a alimentelor, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, servire de cafea de specialitate,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți.

───────

(210) M 2022 05193
(151) 28/07/2022
(732) ROXANA FOOD SRL, STR.

FRASINULUI, NR. 33, AP.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Jar Mananci
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2022 05195
(151) 29/07/2022
(732) SC DEDEMAN SRL, STR.

ALEXEI TOLSTOI NR. 8, JUD.
BACĂU, BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

grünman PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
7. Maşini pentru grădinărit, parcuri, silvicultură
şi construcţii, ferăstraie de mână (maşini),
ferăstraie, ferăstraie, motoferăstraie pentru
defrişare, ferastraie cu maner lung, gatere
(electrice), mese pentru ferăstraie, ca piese
pentru maşini, lame de ferăstrău reprezentând
componente de maşini, maşini de rectificat,
tăietoare libere, maşini de tuns gardul viu, maşini
pentru tunderea gazonului, cositoare de gazon
robotice, masini de tuns gazonul, motocoase fără

(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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rotaţie, cositoare frontale comerciale, motoare
pentru maşinile de tuns gazonul care sunt
conduse de şofer, tractoare de grădină pentru
tunderea peluzelor, aeratoare de gazon, maşini
de tuns iarba, cultivatoare, motocultivatoare,
dispozitive de mărunţit buşteni, aparate de
tuns gazonul, dispozitive de suflare şi aspirare,
precum suflante de frunze şi de zăpadă,
aspiratoare de grădină, colectoare, suflante de
zăpadă, sfredele pentru gheaţă (acţionate cu
benzină), curățitoare sub înaltă presiune, pompe
de apă, pulverizatoare în rucsac (electrice)
pentru transportat în spate, pulverizatoare pentru
grădină (maşini), maşini de pulverizare pe bază
de baterii, blocuri de alimentare, lanţuri (piese
de maşini), motoare, blocuri motor şi motoare
pentru produse electrice de exterior, sine si
lanturi de motofierastrau, protecţii pentru bara cu
lanţ a drujbei, accesorii pentru cositoare cu loc
în care se urcă operatorul, tractoare de grădină
pentru cositoare de gazon şi cositoare de gazon
zero turn, inclusiv roabe, lame răzuitoare, cupe
frontale, protecţii pentru tufişuri, învelitori pentru
cositoare de gazon, huse pentru scaune, rampe
de încărcare, prelate, accesorii pentru cositoare
de gazon robotice, inclusiv caroserii de schimb,
roţi grele frontale şi pentru spate, perii cu roţi,
carcase de protecţie şi agăţători de perete pentru
cositoare de gazon, inclusiv cositoare de gazon
robotice, ferăstraie de perete, ferăstraie pentru
drumuri şi planşee, ferăstraie pentru sârmă,
ferăstraie pentru plăci şi cărămizi, freze electrice,
maşini-unelte pentru foraj cu extragere de carote
şi suporturi pentru freze, unelte diamantate,
lame de ferăstrău, fire, cilindri, polizoare, rindele,
echipament (maşini) de pregătire a suprafeţelor,
maşini de şlefuit beton şi podele, maşini de
lustruit, unelte diamantate, inclusiv: lame cu
diamant pentru maşini şi echipamente de tăiat
beton, burghie inelare cu diamant şi freze
pentru maşini, segmente de diamant, capete
pentru polidiscuri cu diamant, discuri diamantate,
tampoane de lustruire cu diamant şi bucăţi de
diamant, toate cele susmenţionate pentru maşini
şi echipamente pentru pregătirea suprafeţelor,
unelte cu diamant, inclusiv fire, fire fixe, fire
pentru carieră, lame, lame pentru ferăstraie
circulare cu mai multe discuri, lame circulare,
tampoane de şlefuit, burghie şi burghie de
centrare, destinate utilizării în industria pietrei
pentru tăiat, lustruit sau prelucrat piatră naturală,
masini de spalat vesela, masini de spalat,
prese, masini pentru curatare cu presiune
inalta, uscatoare cu centrifugare, compresoare
pentru frigidere si prajitoare de paine, mixere
pentru alimente, masini electrice de bucatarie,
aparate de feliat, aparate de macinat, aparate

pentru ambalare in vid, masini pentru eliminarea
reziduurilor, aspiratoare de praf si piese pentru
acestea, si anume furtune, duze, tuburi, saci
pentru aspirator si filtre, maşini de călcat, prese
de călcat, staţii cu aburi, masini pentru cusut,
brodat și cusătura overlock, maşini de tricotat,
maşini de broşat cu flanşe oarbe, maşini de
broşat huse, maşini de cusut plăpumi, dispozitive
de irigat.
8. Unelte manuale pentru gradinarit și irigații,
scule de mână și instrumente manuale, toate
pentru întrebuițare în industria forestieră, parcuri
și horticultură, foarfece de tăiat garduri, lame,
ferăstraie, săbii, topoare, aparate de adunat
fânul, colectoare/țevi colectoare, curele pentru
scule, clești de prindere, mistrii, aparate de
împrăștiat, discuri de ferăstraie cu diamant,
discuri sudate cu laser pentru tăiere la uscat,
zimți cu diamant, cabluri și lanțuri cu diamant,
unelte abrazive, de șlefuit și polizat.
12. Tractoare de grădină, accesorii pentru
tractoare de grădină, inclusiv roabe, lame
răzuitoare, cupe frontale, protecţii pentru tufişuri,
învelitori pentru cositoare de gazon, huse pentru
scaune, rampe de încărcare, prelate, motociclete
cu două sau patru roti, vehicule cu patru roți
pentru toate tipurile de teren, vehicule utilitare,
biciclete și piese pentru acestea, și anume
cadre, frâne, lanțuri, pompe, șei, alarme pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule, alarme
acţionate la distanţă pentru vehicule terestre.
21. Instrumente pentru stropire, stropitori, duze
de pulverizare pentru stropitori, pulverizatoare
de stropitori şi capete de stropitori, mănuși
de grădinărit, bureți, piele de căprioară, suluri
de cauciuc, perii, fărașe, cârpe de curățat,
bureți metalici, bolţuri, containere de deșeuri,
lăzi de gunoi, găleți de plastic, dispozitive de
hrănire pentru păsări, ghivece de flori, recipiente
de grădină pentru plantat flori, nu din metal,
pitici pentru grădină, veselă, altele decât cuțite,
furculițe și linguri, articole de sticlărie de uz
casnic, sfeșnice, ustensile de uz casnic, lucrări
de artă confecționate din ceramică, obiecte de
artă din sticlă, bibelouri din porţelan, ornamente
din lut şi bibelouri de porțelan, ornamente şi
figurine din teracotă, castronaşe pentru animale
de casă şi castroane de apă pentru animale de
companie, coșuri de picnic cu accesorii, veselă
pentru picnic, cutii pentru picnic,ustensile şi
recipiente neelectrice de menaj sau de bucătărie
(altele decât cele din metale preţioase sau
placate).
22. Corturi, produse pentru camping, pânză
impermeabilă, plase de grădină, pânză
gudronată, prelate impermeabile, huse
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impermeabile, şi anume prelate, corzi (nici din
cauciuc, nici pentru rachete, nici de instrumente
muzicale), șnururi, prelate, vele, genți și săculeți
din materiale textile pentru ambalare, saci pentru
transportul și înmagazinarea mărfurilor în vrac,
umplutură, nu din cauciuc, materiale plastice,
hârtie sau carton, materiale textile fibroase brute,
plase, plase de pescuit, hamace, fire nemetalice
pentru legat și împachetat.sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, marchize,
prelate, corturi și acoperitoare neadaptate, fibre
metalice de uz textil, prelate pentru corturi,
hamace, copertine (prelate), corturi realizate
din materiale textile, marchize și prelate,
frânghii/funii, frânghii din paie, ambalaje din
paie pentru sticle, materiale pentru umplere
și capitonare, curele și benzi, materiale de
ambalare (amortizare, umplutura), nu din
cauciuc, materiale plastice, hârtie sau carton,
fire nemetalice pentru legat și împachetat, sfoară
de ambalaj, saci de ambalare pentru transportul
materialelor în vrac, benzi (nemetalice) pentru
împachetare.
37. Instalare, întreţinere şi reparaţii de
maşinărie, servicii clienti si servicii de intretinere,
servicii de intretinere si reparatii, servicii de
curatare si restaurare, servicii de instalare
referitoare la aparate electrice, electronice si
actionate pe benzina, servicii post-vânzare şi
servicii de întreţinere, servicii de întreţinere şi
reparaţii, servicii de curăţenie şi refacere, servicii
de instalare de echipamente, maşini, scule şi
accesorii pentru utilizare la grădinărit, parc,
silvicultură şi construcţii, servicii de consiliere
cu privire la instalarea, întreţinerea şi repararea
de utilaje, închiriere de echipamente de şantier,
închiriere de echipamente, maşini, scule şi
accesorii pentru utilizare la grădinărit, parc,
silvicultură şi construcţii.
39. Servicii de închiriere pentru închiriere de
motociclete, servicii de transport, ambalare si
depozitare, transport de echipamente, maşini,
scule şi accesorii pentru utilizare la grădinărit,
parc, silvicultură şi construcţii.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură, horticultură, grădinărit şi amenajare
peisagistică, plantare de copaci, închiriere,
dare cu chirie şi leasing în legătură cu toate
cele susmenţionate, activitate de informare,
consultanţă privind toate serviciile de mai sus,
închiriere de utilaje şi echipamente agricole,
închiriere de ustensile de grădină, închiriere de
maşini de tuns iarba.

───────

(210) M 2022 05198
(151) 29/07/2022
(732) STĂTESCU MARIUS

CONSTANTIN Intreprindere
Individula, SAT VLADUCENI NR.
252, JUD. VALCEA, COMUNA
PAUSESTI-MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Imo Office O abordare
diferita in imobiliare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

36. Servicii de agenție imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare și a proprietăților, servicii
de brokeraj cu proprietăți imobiliare, servicii de
consultanță financiară și imobiliară, servicii de
împrumut și creditare, servicii de evaluare a
proprietăților și evaluare de clădiri, servicii de
închiriere de locuințe, servicii de asigurări de
locuințe, servicii de investitii imobiliare, servicii
de investitii financiare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), evaluare
fiscală, finanțare pentru achiziția în rate și
finanțare pentru achiziția prin închiriere.
37. Construirea de zone rezidențiale,
construirea de clădiri de apartamente și
case, servicii de renovare de apartamente
și case, repararea și întretinerea de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
izolarea clădirilor, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, demolarea
clădirilor.
45. Servicii de consultanță juridică.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

371

(210) M 2022 05199
(151) 29/07/2022
(732) COSMIN CONSTANTIN NITU,

SAT BOBOCI NR. 134, JUD.
DAMBOVIȚA, COMUNA
DRAGODANA, 137201,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

VTUR SMART
VIEW SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
26.07.17; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.07; 26.11.08; 29.01.12

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2022 05202
(151) 29/07/2022
(732) GHEORGHE PIPEREA, STR.

ELENA CUZA NR. 21, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SingFest Grădina de Cultură
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de cazare temporară, 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 2022 05203
(151) 02/08/2022
(732) ROSANERA INTERNATIONAL

SECURITY CONSULTING SRL,
STRADA SFÂNTA VINERI, NR.
2-8, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

ROSANERA SECURITY

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 26.01.15; 27.05.01

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control

───────

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#ff9212), albastru (HEX #356b94, HEX
#2f5e81, HEX #234660, HEX #1b374c,
HEX #132533), negru
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(210) M 2022 05204
(151) 29/07/2022
(732) STARVOK PRODUCT SRL, STR.

MARASESTI NR. 48A, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720217,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

STARVOK

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.03.23; 26.01.03; 24.15.03;
27.05.01; 27.05.24

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

7. Masini de gravat cu laser
───────

(210) M 2022 05205
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCURESTI, 050558,
ROMANIA

(540)

ALT BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,

dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
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
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
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automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, 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, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unități flash usb,
casete video, casete cu jocuri video, calculatoare
portabile, carduri magnetice codate, cărţi de
credit cu bandă magnetică, cartele folosite în
legătură cu transferurile de fonduri, cărţi de
debit codificate şi/sau magnetice, carduri de
debit şi de credit, codate şi/sau magnetice, fără
contact, sisteme de securitate pentru controlul
accesului pentru accesarea serviciilor bancare
online, hardware de calculator şi aplicaţii mobile
destinate utilizării la furnizarea de servicii
bancare şi financiare, aparate electronice pentru
procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare,
aparate şi instrumente de criptare, program
software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.

afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
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(210) M 2022 05206
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCURESTI, 050558,
ROMANIA

(540)

ALT Bank

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
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
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, 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, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
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radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare,
servicii bancare de economisire, emiterea
cardurilor de debit și de credit, servicii
de finanțare, analiză financiară, consultanță
financiară, informații financiare, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui
site web, servicii financiare, împrumuturi în
rate, servicii bancare de tip credit ipotecar,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cardul de debit,
servicii de garanții pentru cauțiune, brokeraj,
brokeraj cu acțiuni și titluri, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
servicii de birou de credit, birou de credite,
finanțarea contractelor în rate, finanțarea
contractelor de achiziții în rate, servicii de
leasing imobiliar, banking pentru ipoteci (credit
ipotecar), împrumuturi contra garanții, servicii
de garanții, servicii de consultanță în ceea ce
privește debitele, servicii fiduciare, depozite de

valori, servicii de depunere în casete valorice,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), consultanță pentru asigurări,
asigurări financiare, management financiar,
colectarea chiriilor, investiții de capital, investiții
de fonduri, factoring, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile, servicii de plată
a pensiilor, servicii de împrumuturi financiare,
finanţare pentru cumpărare în rate şi leasing,
servicii referitoare la carduri de credit şi
carduri de plăţi, servicii referitoare la carduri
de debit, servicii de carduri de numerar,
servicii de recuperare a creanţelor şi de
factoring de datorii, finanţarea împrumuturilor
cu rambursare eşalonată, servicii de transfer
electronic de fonduri şi ghişee automate,
servicii de plată electronică, servicii de portofel
electronic, procesare de plăţi efectuate prin
aplicaţii software, emisiune de extrase de cont,
servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată, servicii bancare online.

───────

(210) M 2022 05207
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU, NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCURESTI, 050558,
ROMANIA

(540)

SALT Bank
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
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
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
mașini de dictare (dictating machines), asistenți
personali digitali (apd), busole, unități de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,

ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, 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, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
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verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

(210) M 2022 05208
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU,
NR.8,JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR.14, ET.1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050558,
ROMANIA

(540)

BINERO Bank

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
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
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calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, 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, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,

radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unități flash usb,
casete video, casete cu jocuri video, calculatoare
portabile, carduri magnetice codate, cărţi de
credit cu bandă magnetică, cartele folosite în
legătură cu transferurile de fonduri, cărţi de
debit codificate şi/sau magnetice, carduri de
debit şi de credit, codate şi/sau magnetice, fără
contact, sisteme de securitate pentru controlul
accesului pentru accesarea serviciilor bancare
online, hardware de calculator şi aplicaţii mobile
destinate utilizării la furnizarea de servicii
bancare şi financiare, aparate electronice pentru
procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare,
aparate şi instrumente de criptare, program
software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
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depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

(210) M 2022 05209
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU, NR.8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR.14, ET.1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050558,
ROMANIA

(540)

DREAM Bank

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
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
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
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cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, 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, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software

pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────
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(210) M 2022 05210
(151) 29/07/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIȚIU, NR.8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR.14, ET.1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050558,
ROMANIA

(540)

INNO Bank

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
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
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, 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, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
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media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii

de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.

───────

(210) M 2022 05211
(151) 01/08/2022
(732) LEON CONCEPT ENTERPRISE

SRL, STR. VERZISORI, NR.
50, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CARSTORY
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
18.01.09

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule, automobile,
accesorii pentru automobile, piese pentru
automobile, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, detergenți pentru uz industrial, produse
chimice folosite în industria automobilelor,
masticuri pentru caroseriile autovehiculelor,
compoziții pentru repararea anvelopelor auto,
substanțe de umplere pentru caroserii de
autovehicule și pentru reparații anvelope,
vopsele pentru automobile, vopsele folosite
în industria automobilelor, preparate pentru
curățare și odorizante, produse de curățare
pentru vehicule, combustibili si materiale pentru
iluminat, uleiuri pentru automobile, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
aparate de sistem de poziționare globală (gps),
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
servicii de comparare a prețurilor, realizare de
expoziții comerciale în domeniul automobilelor,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile.

───────

(210) M 2022 05212
(151) 29/07/2022
(732) FLORIN LEUCHIȘ, COMUNA

AUȘEU, NR. 253K, JUD. BIHOR,
GROŞI, 417025, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

LA VIE

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

35. Servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, 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.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 05213
(151) 29/07/2022
(732) ASOCIAȚIA NEAMUNIT, STR.

ALEXANDRU MORUZZI, NR. 3, BL.
4, SC. 1, ET. 1, AP.14, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LIDER

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17;
26.11.08

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

9. Conținut media, benzi înregistrate, date
înregistrate electronic de pe internet, date
înregistrate pe suport magnetic, emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, fișiere
de date înregistrate, film holografic, fișiere
multimedia descărcabile, înregistrări magnetice,
suporturi de înregistrare (optice), suporturi
de date magnetice pre-înregistrate, aplicații
mobile educative, aplicații de calculator
educative, descărcabile, suporturi media
educative descărcabile.
16. Suporturi pentru afişe din hârtie sau carton,
afișe, agende, broșuri, calendare, caiete de
scris, caiete, broșuri tipărite, carduri educative,
carnețele, carnețele pentru notițe, cărți de vizită,
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, chestionare tipărite, colaje, cursuri
tipărite, dosare pentru documente (papetărie),
dosare, dosare (papetărie), etichete adezive,
etichete adezive din hârtie, embleme imprimate,
embleme din hârtie, ecusoane din hârtie, fișe
cu informații, fișe (papetărie), fișe cu date,
fluturași publicitari, fluturași informativi, fotografii

imprimate, fotografii, formulare în alb, formulare
tipărite parțial, formulare (imprimate), fotografii
înrămate și neînrămate, grafice tipărite, ghiduri
tipărite, ghiduri de studiu, hârtie de scris
cu antet, hârtie de scris, hârtie cu antet,
hârtii cu antet, tipare pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, insigne din carton,
insigne de hârtie, indicatoare publicitare din
hârtie, indicatoare publicitare din carton, imagini
aplicate sub formă de abțibilduri, insigne
identificative din hârtie, instrumente de scris
confecționate din fibre, instrumente de scris
pentru marcare, manuale tipărite, mape, mape
de corespondență, mape de hârtie (papetărie),
mape pentru documente, mape tip servietă,
markere pentru documente, modele de broderie,
materiale imprimate, materiale educative și
didactice, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
panouri publicitare tipărite, din carton, panouri
publicitare din hârtie, panouri publicitare din
carton, panouri indicatoare din hârtie sau
carton, pancarte de carton, pixuri colorate,
plicuri, pliante, pliante informative tipărite, pliante
tipărite, plicuri (papetărie), plicuri de papetărie,
plicuri din plastic, postere din hârtie, postere
montate, produse de imprimerie, rechizite
școlare, publicații educative, rapoarte tipărite,
reproduceri grafice, reproduceri fotografice,
reproduceri de artă grafică, reproduceri color,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri artistice
imprimate, semne de carte, stegulețe din hârtie,
cărți educative, materiale educative tipărite,
articole de papetărie și accesorii educative,
bannere de afișaj fabricate din carton, bannere
de afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie.
35. Afișaj, căutare de sponsorizare, campanii de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de conceptii de publicitate, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de publicitate și reclamă,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate, promovare și
relații publice, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate, servicii de
promovare și publicitate, servicii de promovare,
servicii de marketing, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, publicitate și marketing,
publicitate online, marketing destinat unui

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
rosu
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anumit scop, marketing digital, marketing direct,
marketing pe internet, recrutare de voluntari
politici, recrutare de operatori politici, compilare
de statistici politice, realizare de sondaje de
opinie politice, publicitate prin bannere, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului.
36. Colectarea de fonduri și sponsorizare,
acordări de burse de studii, acordarea de burse
universitare, colectare de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea strângerilor de
fonduri, finanțare politică, servicii de strângere
de fonduri în scopuri politice, servicii de
fonduri de binefacere, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, organizare de colecte
în scopuri caritabile, organizare de colecte
de binefacere (pentru terți), sponsorizare,
servicii filantropice privind donațiile financiare,
consultanță pentru finanțare politică.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite de
ateliere recreative, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
informare în legătură cu activități culturale,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
competiții, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
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
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de webinare,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare și
prezentare de spectacole, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, tabere de vară (divertisment și
educație), tabere de recreere, servicii jurnalistice
în sistem liber-profesionist, servicii jurnalistice,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de prezentare audiovizuală în
scopuri recreative, servicii de educație, instruire
și divertisment, producție de documentare,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentări audiovizuale, producție audio, video
și multimedia și fotografie, prezentare de
filme, pregătirea de texte pentru publicare,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, organizarea spectacolelor, organizarea
de spectacole culturale, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
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de publicații electronice, publicare de cărți,
publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de afișe, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de documente, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de lucrări științifice, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale
educative, publicare de reviste și cărți, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste electronice, publicare de reviste,
publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare multimedia, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de texte educative, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare
și editare de cărți, publicare și editare de
materiale tipărite, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia a revistelor,
redactarea discursurilor politice, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, redactare de
texte, publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de fotografii, servicii de publicare
on-line, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, servicii de scriere pentru bloguri,
antrenament și coaching în discurs politic,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
servicii educaționale care oferă ateliere de lucru
în domeniul politicii funciare, seminarii educative,
instruire educativă, elaborare de materiale
educative, servicii educative pentru adulți,
organizare de seminarii educative, organizare de
competiții educative, organizarea de concursuri
educative, difuzare de materiale educative,

furnizare de demonstrații educative, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente educative, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, publicare de
materiale didactice educative, servicii educative
și de instruire, organizarea de cursuri în cadrul
taberelor educative, organizarea de expoziții
cu scopuri educative, organizare de expoziții
în scopuri educative, organizare de conferințe
cu scopuri educative, orgzanizare de expoziții
cu scop educativ, coordonare de expoziții
cu scop educativ, organizare de expoziții în
scop educativ, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare de concursuri în
scopuri educative, servicii de prezentare în
scopuri educative, organizare și conducere de
conferințe educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, servicii
educative referitoare la sistemele informatice,
organizarea de cursuri educative destinate
studenților, organizare de tururi educative
cu ghid, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizare de spectacole
în scopuri educative, organizare de convenții
cu scopuri educative, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de prezentări cu
scopuri educative, planificare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scopuri educative, realizare de expoziții cu
scopuri educative, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizare și coordonare de demonstrații cu
scop educativ, organizare de tururi cu ghid
cu scop educativ, organizare și coordonare de
grupuri de discuții educative, nu online.
45. Servicii politice, şi anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protectie, de mediere, cluburi de
întâlniri, cercetare și analiză politică, consiliere
politică, consultanță pentru campanii politice,
consultanță politică, furnizare de informații
cu privire la drepturile omului, mediere,
organizarea reuniunilor politice, servicii de
arbitraj, intermediere și conciliere privind
conflicte, servicii de comunicări politice, servicii
de consiliere în materie de reglementări, servicii
de informare politică, servicii de lobby politic,
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de mediere, cluburi pentru intâlniri,
cercetări juridice, consiliere juridică, consiliere
și reprezentare juridică, servicii de contencios,
furnizare de informații judiciare, furnizare de
informații în domeniul juridic, furnizare de opinii
juridice de specialitate, furnizarea de informații
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juridice, furnizarea de informații cu privire la
servicii juridice, servicii de anchete juridice,
servicii de cercetare de informații juridice, servicii
de consiliere juridică, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii de contencios, servicii
de consultanță juridică, servicii de informații
juridice, servicii de informare pe probleme legale,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
soluționare a litigiilor, servicii juridice pro bono.

───────

(210) M 2022 05215
(151) 29/07/2022
(732) CORINA MIOARA NEGOESCU,

STR. POSTALIONULUI, NR. 34 G,
34 E, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041125, ROMANIA

(540)

LYST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de servire mancare si bautura,
servicii oferite de restaurant.

───────

(210) M 2022 05219
(151) 31/07/2022
(732) ZOOM CONSULT TEAM SRL,

STR.EP. IOAN ALEXI, NR. 31,
AP. 2, JUDET BIHOR, ORADEA,
410506, BIHOR, ROMANIA

(540)

WAVES FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative.

───────

(210) M 2022 05220
(151) 31/07/2022
(732) SILVIU-GABRIEL MALOS, STR.

LABORATOR, NR. 145, BL. S11,
SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031325, ROMANIA

(540)

G-Mark

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11

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

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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────
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(210) M 2022 05221
(151) 01/08/2022
(732) SUNPROJEKT SYSTEM SRL,

STR. INFRATIRII NR.111, PARC
ROCAVERA, JUDETUL PRAHOVA,
BAICOI, 105200, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.04; 26.11.05; 26.04.09; 13.01.25

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

9. Module fotovoltaice, module fotovoltaice
solare, invertoare fotovoltaice, acumulatori
pentru energie fotovoltaică, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
aparate și instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solară.
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice.

───────

(210) M 2022 05222
(151) 01/08/2022
(732) TIBERIUS PLUS SRL, CAR.

MICULESTI, NR.8, CAM.1,
JUDETUL DAMBOVITA,
PUCIOASA, 135405, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Stoma Urgent

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 24.13.25;
02.09.10

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#018bf8), alb (Hex #ffffff)
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(210) M 2022 05225
(151) 01/08/2022
(732) GASTRO FOOD ROCK S.R.L.,

STR. MIHAIL EMINESCU, NR.71,
JUDETUL MURES, REGHIN,
545400, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

GASTRO ROCK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 11.01.04

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

35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii.
41. Evenimente, organizarea de evenimente.
43. Servicii oferite de estaurant, servicii de
restaurant, servicii de fast food.

───────

(210) M 2022 05226
(151) 01/08/2022
(732) MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL SRL, STR.
EMANOIL PORUMBARU, NR.89,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011424, ROMANIA

(540)

The Jack's powered by 000

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 25.01.19;
23.03.05

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

9. Software descărcabil sub formă de aplicații
mobile pentru restaurante virtuale pentru livrare
și comenzi.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, management de restaurant pentru
terți, servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
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de restaurant cu servire la pachet, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cluburi cu restaurante private, rezervări pentru
restaurante și mese, rezervări la restaurant,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2022 05228
(151) 02/08/2022
(732) AREZZO RISTORANTE SRL, STR.

ANASTASIE PANU NR. 23, BL. D6,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 31162, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

AREZZO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de baruri, 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, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
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 bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de ceainărie,

servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cluburi de băut private, servicii
de mâncare la pachet, 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 restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii în domeniul gustărilor, 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,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de băuturi alcoolice, servirea de
băuturi în berării, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri, consiliere
în domeniul culinar, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații din domeniul
culinar printr-un site web, furnizare de informații
referitoare la baruri, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, servicii de consultanță cu privire la
alimente, servicii de consultanță cu privire la
prepararea mâncării, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
oferite de bodegi de vinuri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, decorare
de alimente, decorare de torturi, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, organizare de
mese la hoteluri, servicii oferite de pizzerii,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de cluburi cu restaurante
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private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de organizare de banchete,
servicii de restaurant chinezesc, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de somelier, servicii oferite de
rotiserii, 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, servirea de
băuturi în microberării, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații despre servicii de
bar, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

(210) M 2022 05229
(151) 01/08/2022
(732) DIMA GURITA, CALEA VICTORIEI

NR. 33-35, ET. 3, AP.35, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Rustic -Ema

(531) Clasificare Viena:
19.01.03; 05.13.25; 27.05.01

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

31. Flori naturale, aranjamente de flori
proaspete.

───────

(210) M 2022 05230
(151) 01/08/2022
(732) ELECTROTEL SA, STR. DUNARII

NR. 279, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, 140103,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

SPECTRACELL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.

───────

(210) M 2022 05231
(151) 01/08/2022
(732) ELECTROTEL SA, STR. DUNARII

NR. 279, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, 140103,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

SPECTRACON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.

───────
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(210) M 2022 05232
(151) 01/08/2022
(732) GRADINA BANATEANA

COOPERATIVA AGRICOLA, PIATA
LIBERTĂȚII BL. 1, SC. C, AP. 22,
CAMERA 1, JUD. TIMIȘ, DETA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Cooperativa Agricolă
GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.07.02;
05.09.24; 05.01.05; 07.01.09; 01.15.09

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

31. Migdale (fructe), plante de aloe vera,
aranjamente din fructe proaspete, deșeuri
de trestie de zahăr (materie primă), scoarțe
brute, orz, fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă,
fructe de pădure, proaspete, tărâțe, hrișcă,
neprocesată, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare,
cicoare, proaspătă, pomi de Crăciun, citrice,
proaspete, boabe de cacao, brute, castraveți,
proaspeți, borhot, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduri de
fructe (tescovină)/tescovină, ierburi de grădină
proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe (cereale),
grăunțe pentru consum animal, struguri
proaspeți, fân, alune de pădure, proaspete,
conuri de hamei, hamei, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
semințe de in pentru consum animal, făină din
semințe de in pentru consum animal, semințe
de in comestibile, neprocesate, porumb, turtă
de porumb pentru vite, malț pentru fabricarea
berii și distilare, ciuperci proaspete, urzici,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,

ghimber, proaspăt, babe de soya, proaspete,
ovăz, măsline proaspete, ceapă, proaspătă,
arahide, proaspete, mazăre, proaspătă, ardei
(plante), plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen, cartofi, proaspeți, quinoa, neprocesată,
rubarbă, proaspătă, tufe de trandafiri, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
plante, arbuști/tufe, spanac, proaspăt, dovleci,
proaspeți, așternut din paie, paie (furaje), trestie
de zahăr, arbori, trufe, proaspete, dovlecei,
proaspeți, legume, proaspete, plante de viță de
vie, grâu, coroane de flori naturale.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, publicitate prin poștă,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
exterioară.

───────

(210) M 2022 05233
(151) 03/08/2022
(732) PAYSERV CONSULTING SRL,

STR. INTERIOARĂ NR. 3, INCINTA
AGROSTAR CONSTANȚA S.A,
SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE
417 MP, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Smart Vibe smart kinder vibe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.05.23; 26.13.25;
26.11.02; 29.01.12

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
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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 dizabilităţi,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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, chihlimbar.

───────

(210) M 2022 05234
(151) 01/08/2022
(732) PAYSERV CONSULTING SRL,

STR. INTERIOARĂ NR. 3, INCINTA
AGROSTAR CONSTANȚA S.A,
SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE
417 MP, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

UNIQ VIBE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

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.
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.
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 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,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 funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi 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 și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
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uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
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,
cu excepția furculițelor, cuțitelor 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.
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.
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.

───────

(210) M 2022 05235
(151) 01/08/2022
(732) SC SMART CHOICE

MOVEMENT SRL, PIATA VALTER
MARACINEANU, NR 1-3 ETAJ
2 CAMERA 107, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010155, ROMANIA

(540)

WHITEA A CLASS OF
IT'S OWN EST. 2022

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Servicii de comerț online cu ridicata și cu
amănuntul, servicii de agenții de import -export.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05236
(151) 01/08/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

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

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

POFTIM BRÂNZĂ
ROMÂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:
08.03.12; 11.03.09; 26.01.01; 27.05.01

clase:
8. Tacâmuri, tacâmuri pentru brânzeturi, cuțite
de tăiat brânzeturi, feliatoare de brânză
(neelectrice), furculițe de masa, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic.
9. Aparate de masurare a greutății.
11. Ustensile pentru gătit, electrice, aparate şi
instalaţii de gătit.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ștampile cu
adresă, almanahuri, panouri publicitare din hârtie
sau carton, albume, invitaţii, atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gatitul la microunde,
bavete din hârtie, bavete cu mâneci scurte, din
hârtie, calendare, plicuri, reviste, ziare, agende,
carnet de notite, brosuri, creioane, stilouri,
publicații periodice, carti postale, postere,
materiale tiparite, publicatii tipărite.
21. Ustensile de uz casnic şi de bucătărie pentru
brânzeturi.

25. Piese de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, de exemplu:
manșoane, buzunare, căptuşeli de-a gata, tocuri
și protecţii de călcâi, caschete, cloşuri pentru
pălării (schelete).
29. Alimente pe baza de lapte, brânză.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,

41. Servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, prezentarea în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau de
literatură.

───────

a bunurilor din clasele 8, 9, 11, 16, 21,
25, 29 mai sus mentionate (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, 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 ale
agenţiilor de publicitate şi servicii de distribuirea
de prospecte direct, prin poştă, distribuirea de
eşantioane, publicitate în legătură cu alte servicii,
precum cele privind împrumuturile bancare sau
publicitatea prin radio.

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

396

(210) M 2022 05237
(151) 01/08/2022
(732) SC NEUROREFORMA SRL,

STR. D8, NR.5, ET.5,AP.35,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

NR NEUROREFORMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii(educație), instruirea în artele marțiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilități pentru cazinouri
jocuri de noroc, 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 nevoi 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 educație, examinări
referitoare ia educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, 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 de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de fuminat pentru scenete de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de cluburi
de noapte divertisment), servicii oferite de
școli de grădiniță: publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, 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, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
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de instructor personat(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 cărților, divertisment
radio, 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, 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 față, educație
religioasă, instruirea în sadof (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, 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, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producții de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde 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.

───────

(210) M 2022 05238
(151) 01/08/2022
(732) SUNPROJEKT SYSTEM SRL,

STR. INFRATIRII 111, PARC
ROCAVERA, JUD. PRAHOVA,
BAICOI, 105200, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SUNPROJEKT
CLEAN ENERGY

(531) Clasificare Viena:
26.04.07; 01.03.15; 29.01.12

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

9. Invertoare fotovoltaice, module fotovoltaice,
acumulatori pentru energie fotovoltaică, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
module fotovoltaice solare
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice
42. Proiectare și dezvoltare de sisteme
fotovoltaice

───────

(591) Culori revendicate: gri (HEX #333b47),
portocaliu (HEX #EA8C1C)
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(210) M 2022 05239
(151) 01/08/2022
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

CONSTANTA, BD.TOMIS NR. 51,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI NR.144,
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA, 900629,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CSM FARUL CT

(531) Clasificare Viena:
01.15.24; 07.01.16; 24.11.21; 29.01.12;
01.03.01; 27.05.01

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte,articole de
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul tertilor in magazine
specializate si în magazine online a articolelor
de îmbracaminte, încălțăminte, șepci, pixuri,
brichete, portofele, poșete, prosoape, cărți, și
alte suveniruri (exceptând transportul lor).

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
activitati ale unui club sportiv..

───────

(210) M 2022 05240
(151) 01/08/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

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

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

JIDVEI WEINLAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice din arealul
târnave.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,

(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 05241
(151) 01/08/2022
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ALIFLUSIN
(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

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, sprayuri pentru gât (nemedicinale)
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, produse și articole pentru igienă,
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
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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 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, dropsuri pentru gât, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, spray-uri
medicinale pentru gât, amestecuri pentru tuse,
sirop de tuse, drajeuri medicamentoase pentru
tuse, comprimate împotriva tusei, dropsuri
împotriva tusei, preparate farmaceutice pentru
tuse, medicamente pentru tuse, soluție salină
pentru irigarea sinusurilor și nasului
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
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───────

(210) M 2022 05242
(151) 01/08/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

JIDVEI VINO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice din arealul
Târnave.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,

festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 05243
(151) 01/08/2022
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MEBEVIT
(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

manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale, aparate de masaj
pentru gât și umeri, suporturi căptușite pentru gât
pentru uz chirurgical
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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, sprayuri pentru gât (nemedicinale).
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, produse și articole pentru igienă,
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 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
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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, dropsuri pentru gât, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, spray-
uri medicinale pentru gât, amestecuri pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, comprimate împotriva tusei,
dropsuri împotriva tusei, preparate farmaceutice
pentru tuse, medicamente pentru tuse,
soluție salină pentru irigarea sinusurilor și
nasului, preparate imunostimulatoare, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității, agenți
imunoterapeutici pentru infecțiile bacteriene,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
afecțiunilor legate de sistemul imunitar, reactivi
de uz medical pentru teste imunologice.
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

───────

(210) M 2022 05244
(151) 01/08/2022
(732) MGVS OFFICE, STR. GHEORGHE

SAIDAC NR. 5B, BL. 36, SC. 1, ET.
3, AP. 15, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45,
AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MGVS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
veselă din ceramică, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, suporturi pentru pahare
(articole de masă), pahare biodegradabile,
pahare din plastic sau hârtie, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, figurine ornamentale confecționate din
porțelan, porțelanuri, servicii de cafea din
porțelan, servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), căni de porțelan,
vaze, ustensile de bucătărie, statuete de
ceramica, sfesnice, decorațiuni de perete din
porțelan, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
aparat pentru parfumarea aerului, acvarii și
vivarii, adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă și de lichide pentru
animale de companie, acoperitoare pentru
alimente, izolante și pliabile, articole pentru

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, aparate de masaj
pentru gât și umeri, suporturi căptușite pentru gât
pentru uz chirurgical, analizoare de imunologie,
instrumente de diagnostic folosite în procedurile
de analiză imunologică (medicale).
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controlul dăunătorilor și paraziților, articole
pentru curățarea dentară, articole pentru gătit
și pentru servit masa, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, artă (obiecte de - din porțelan,
pamânt ars sau sticlă), articole de sticlărie,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor de
companie, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, produse pentru curățare, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
șervete de masă, nu din hârtie sau material
textil, articole de uz casnic pentru refrigerarea
alimentelor, conținând fluide pentru schimb de
căldură, recipiente nemetalice de menaj, cu
închizătoare, pentru alimente, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente izolate termic pentru
alimente sau băuturi, pulverizatoare de parfum
(atomizatoare).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole cu cozoroace care servesc
la acoperirea capului, accesorii pentru păr
(voaluri), accesorii metalice pentru încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, articole
purtate în jurul gâtului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), bavete
din pânză, benzi absorbante de purtat pe
cap, branțuri pentru pantofi, altele decât cele
de uz ortopedic, bretele de susținere pentru
ciorapi, căști de înot, căști de duș, centuri
din materiale textile, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), clini (părți de articole de
îmbrăcăminte), clăpari (de schi), echipament
de gimnastică, curele (accesorii vestimentare),
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, costume umede pentru schi nautic și
scufundări, echipament sportiv, impermeabile,
lenjerie intimă, lenjerie pentru gravide, mănuși
cu vârfurile degetelor din material conductiv,
care por fi purtate atunci când se utilizează
dispozitive electronice portabile cu ecran tactil,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști de
față (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din piele, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, șorturi, veste.
28. Jocuri de masă și aparate de jocuri de noroc,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, jucării, jocuri și articole de joacă, jucarii
inteligente, drone (jucării), jucării de exterior,
seturi de jucării, articole de îmbrăcăminte
pentru jucării, jucării pentru animale, articole de
gimnastică și de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, decorații festive,

cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de crăciun artificiali, covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), aparate
pentru cultură fizică, curele abdominale adezive,
electrice, pentru stimulare musculară, palarii de
petrecere, jocuri de petrecere, masti de carnaval,
pocnitori pentru petreceri, palarii din hartie pentru
petreceri, confeti, goarne de petrecere, fluiere
(jucarii), panglici decorative (articole pentru
petrecere), articole de petrecere sub forma de
jucarii de dimensiuni mici, baloane de sapun
(jucarii), echipamente pentru sport și exerciții
fizice, figurine de acțiune (jucării), genți adaptate
articolelor de sport, huse adaptate pentru articole
de sport, jetoane și zaruri (echipamente pentru
jocurile de noroc), leagăne, machete de mașini
(jucării sau jocuri), mănuși confecționate special
pentru sport, mingi (articole sportive), mese
multifuncționale pentru copii (jucării), tobogane
pentru cățărat (aparate de joacă pentru copii),
trambuline, trotinete, ținte aeriene miniaturale,
teleghidate, pentru sporturi, tastaturi pentru
jocuri, skateboarduri, seturi pentru magicieni
(articole pentru joacă), săniuțe (articole de
joacă), saltele plutitoare recreative, roboți de
jucărie, protecții utilizate în activități sportive,
plute și alte articole de înot recreativ, plase
(articole de sport), piscine gonflabile de înot
(articole de joacă), baloane pentru jocuri, plăci
pentru practicarea sporturilor nautice.

───────
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(210) M 2022 05245
(151) 01/08/2022
(732) MILITARY & SPORT SRL, STR.

GRUIA, NR. 28, AP. 1, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

MILITARY & SPORT for life

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

9. Anemometre, imbrăcăminte de protecţie
împotriva incendiilor / articole de îmbrăcăminte
pentru protecţia împotriva incendiilor, ochelari
de protecţie, plase de protecţie împotriva
accidentelor, căşti de protecţie, încălţăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, ochelari de protecţie pentru sporturi.
25. Curele (îmbrăcăminte), cravate, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, bocanci de schi,
ghete, cizme, îmbrăcăminte pentru gimnastică,
îmbrăcăminte, pantofi de fotbal / ghete
de fotbal, încălţăminte, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte, pantofi de sport, tricouri cu
mânecă scurtă.
27. Gazon artificial, substrat de covor, covoare
pentru gimnastică / saltele pentru gimnastică,
covoare antiderapante, învelitori de pardoseală,
covoraşe pentru yoga.
28. Echipamente pentru diverse sporturi şi
jocuri, paravane de camuflaj (articole sportive),
protecţii pentru cot (articole sportive), protecţii

pentru genunchi (articole sportive), plase pentru
sporturi, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), arbalete
(articole sportive), suspensoare de sport pentru
bărbaţi (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), praştii (articole sportive),
trambuline (articole sportive), curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea de
material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, 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, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare.

───────
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(540)

hl Hanna Lee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03; 24.09.05

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

───────

(210) M 2022 05247
(151) 01/08/2022
(732) ADRIAN GOJA, STR. MOCANITEI

NR. 24, JUDETUL MARAMURES,
SIGHETU MARMATIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Preventis Dent
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 05248
(151) 01/08/2022
(732) UDREA SILVIU GABRIEL, ALEEA

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLOO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

IMPERIO
(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

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

STR. ZARII NR. 9, BUCURESTI,
050461, ROMANIA

(210) M 2022 05246
(151) 01/08/2022
(732) DRAGOMIR CLAUDIA MARINELA,
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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. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, abonament la un pachet media
de informații, abonamente la servicii de baze
de date prin telecomunicatii, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, analiză de
preț, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț
pentru produse sau servicii, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,

intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice, intermediere
de contracte (pentru terți), organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații on-line,
de afaceri și comerciale, agenții de informații
comerciale, publicitate pentru terți pe internet,
publicitate online, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii de publicitate, administrare
de afaceri, administrare comercială, lucrări și
operațiuni de birou, contabilitate, promovarea
vânzării de bunuri și servicii ale altora prin
intermediul anunțurilor publicitare, cupoanelor,
ofertelor electronice și concursurilor, reducerile
și stimulentele de natura concursurilor, a
reducerilor, a punctelor de recompensă și
a ofertelor cu valoare adăugată generate
în legătură cu utilizarea cardurilor de plată,
difuzarea de materiale publicitare, închiriere
de spații publicitare, asistență în conducerea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri
(pentru întreprinderi), informații pentru afaceri,
date referitoare la afaceri, conducerea și
organizarea activității, cercetări pentru afaceri,
asistență în gestiunea comercială și poșta
publicitară industrială, previziuni economice,
furnizarea de facilități pentru expoziții, inclusiv
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, sponsorizarea de evenimente
sportive și culturale, gestionare de fișiere
informatice, studii de marketing, afișare,
publicitate, promovare a vânzărilor pentru terți,
vitrine publicitare și vitrine de magazin, situații
contabile de constituire, publicitate televizată,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii
de consultanță în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ și de instruire),
servicii de informații și consultanță pentru
carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), consultanță în materie de
ocupare a forței de muncă și administrarea
de personal, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
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de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, servicii de consultanță în materie
de organizare și management al afacerilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, 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, 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, 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 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 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, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți.
41. Servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale,
servicii de programe de știri pentru radio
sau televiziune, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, pregătirea programelor de
știri pentru difuzare, furnizare de programe
televizate de știri, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță privind educația și
pregătirea profesională a managerilor și a
personalului, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de colocvii, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță cu privire la analiza cerințelor de
instruire, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise altele decat cele
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publicitare, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale.

───────

(210) M 2022 05249
(151) 02/08/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL,

STR.DR. PETRE HERESCU, NR.
12, SECTOR 5, BUCURESTI,
050587, ROMANIA

(540)

ZENTRUM CARESET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.09.01;
24.13.14; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2022 05250
(151) 02/08/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL,

STR.DR. PETRE HERESCU,
NR.12, SECTOR 5, BUCURESTI,
050587, ROMANIA

(540)

Zentrum Ultracare

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 02.09.01; 24.13.14;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru, roz, 
alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05251
(151) 02/08/2022
(732) SC OPTI MAX MEDIA SRL, STR.

TRASCĂULUI, NR. 2, ET. 3, AP.
52, JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

NaviHD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

9. Sisteme electronice de navigație, sisteme de
navigație multimedia pentru vehicule, sisteme
de navigație auto cu afișaje interactive,
aparate electronice de navigație, instrumente
de navigație inerțială, aparatură de navigație
(sextanți), dispozitive de navigație gps, aparate
de navigație pentru automobile, instrumente de
navigație electrice, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, sisteme
multi-cameră pentru vehicule, senzori optici şi
camere video portabile, computere şi aparate
de prelucrare a datelor, inclusiv aparate pentru
înregistrare, introducere, furnizare, transmisie şi
stocare de date, programe, suporturi de date
cu şi fără programe înregistrate de computer şi
de prelucrare a datelor, aparate şi echipamente
optice, în special camere şi sisteme de camere
cd, cmos şi scmos şi piese pentru acestea,
radiouri de vehicule, playere multimedia pentru
mașini, telecomandă volan auto, echipamente și
accesorii pentru sisteme de navigatie, radiouri
si playere multimedia auto, ecrane, plăci de
baza, rame, mufaje și module de comunicare
pentru navigații auto, playere auto și camere de
marșarier.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
mentionate in clasa 9 si anume: sisteme
electronice de navigație, sisteme de navigație
multimedia pentru vehicule, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, aparate electronice
de navigație, instrumente de navigație inerțială,
aparatură de navigație (sextanți), dispozitive
de navigație gps, aparate de navigație pentru

automobile, instrumente de navigație electrice,
suporturi de bord pentru dispozitive de navigație,
dispozitive de comandă pentru aparate de
navigație auto, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, senzori optici şi camere video
portabile, computere şi aparate de prelucrare
a datelor, inclusiv aparate pentru înregistrare,
introducere, furnizare, transmisie şi stocare
de date, programe, suporturi de date cu şi
fără programe înregistrate de computer şi de
prelucrare a datelor, aparate şi echipamente
optice, în special camere şi sisteme de camere
cd, cmos şi scmos şi piese pentru acestea,
radiouri de vehicule, playere multimedia pentru
mașini, telecomandă volan auto, echipamente
și accesorii pentru sisteme de navigatie,
radiouri si playere multimedia auto, ecrane,
plăci de baza, rame, mufaje și module de
comunicare pentru navigații auto, playere auto
și camere de marșarier, permițând clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor menționate
anterior, prezentarea mărfurilor în medii de
comunicare, pentru comerțul cu amănuntul,
magazin, magazin on-line, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunțuri publicitare, publicitate
online, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în legătură
cu produsele mai sus amintite, organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenții de import și export.

───────
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(210) M 2022 05252
(151) 02/08/2022
(732) RADU UNGUREANU, BLV.DACIA,

NR.47, ET. 4, AP. 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

1UP GAMERS PUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.09.01; 29.01.01; 29.01.04

clase:
25. Tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
tricouri tip polo, tricouri de tenis, tricouri cu
mânecă scurtă.
43. Servicii oferite de baruri, servicii de
restaurant și bar, servicii de baruri cu narghilea,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2022 05256
(151) 05/08/2022
(732) MIDAR GROUP SRL, SAT ROȘU,

STRADA 1 DECEMBRIE 1918,
NR.61, JUDET ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, 77042, ILFOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA, NR.37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

NOVACAO dessert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.12

clase:
30. Ciocolată pentru glazuri, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, glazuri dulci, glazuri cu aromă
de ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazură de ciocolată,
glazură pentru produse de cofetărie, glazură
pentru prăjituri, marțipan, marțipan din ciocolată,
pastă de fondant, pastă de zahăr, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, umpluturi
pe bază de cafea, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, chipsuri de ciocolată, chipsuri de
cofetărie pentru copt, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, decorațiuni din
bomboane pentru prăjituri, fondante (cofetărie),
glazuri lucioase, glazură dulce, umpluturi pe
bază de ciocolată, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, umpluturi pe
bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte, zahăr
glasat, alimente pe bază de cacao, batoane
învelite în ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în legătură cu decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazuri
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri din dextrină
de malț pentru produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu glazură pentru produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu marțipan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu marțipan
din ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pastă de fondant, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă
de zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umpluturi pe bază
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înlocuitor de cremă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înlocuitor
de marțipan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chipsuri
de cofetărie pentru copt, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fondante (cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri lucioase, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zahăr glasat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente pe bază
de cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu glazuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu glazuri cu aromă de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri din dextrină de malț pentru produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu glazură de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazură pentru produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu marțipan, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marțipan din ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pastă de
fondant, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pastă de zahăr, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu umpluturi
din ciocolată pentru produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înlocuitor
de cremă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înlocuitor de marțipan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
chipsuri de cofetărie pentru copt, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fondante (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri lucioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu glazură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri
și plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu zahăr glasat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu alimente pe bază de cacao, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane învelite în ciocolată.

───────
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(210) M 2022 05257
(151) 02/08/2022
(732) ASGARD PRIM SRL, STR.

IZVOARELOR, NR.57, JUDETUL
BISTRITA NASAUD, SÂNGEORZ-
BĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

millo.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 24.17.01

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, patiserie si cofetarie, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri alimentare, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, serviciile fiind 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
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice si
alcoolice, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă (pentru terți),
management de restaurant pentru terți.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de discotecă, organizarea de evenimente
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de divertisment pentru
nunti, servicii oferite de cluburi de noapte,
servicii oferite de cluburi de plajă și piscină,
furnizare de servicii de divertisment în club,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment, servicii de divertisment furnizate
în cluburi de noapte, degustare vinuri (servicii
de formare în), degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, servicii de cluburi (discoteci),
organizare de evenimente pentru diverstisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
hoteliere, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), inchirierea sălilor de sedinte, rezervari
pentru cazarea temporara, servicii de cafenea,
servicii de bufet pentru gustari (snack-bar),
servicii de receptie pentru cazare temporara,
servicii de bufet, servicii de motel, servicii

(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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oferite de restaurante, servicii oferite de hoteluri,
servicii de restaurant si bar, servicii de catering,
servicii de catering, organizare de receptii pentru
nunti, servicii de mâncare la pachet, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de restaurante cu mâncare specific
traditional, organizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
romanesti, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de gătit, prepararea alimentelor, decorare de
alimente, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente, servire
de alimente și băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, 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
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante 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 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 restaurante
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
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 de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii de bar cu servire de vin, serivcii oferite de
pensiune.

───────

(210) M 2022 05258
(151) 02/08/2022
(732) LAURENTIU IONUT DUTESCU,

STRADA ALMAS NR.18, AP.3,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Osteopath Concept

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

44. Osteopatie, masaj, fizioterapie,
chiropractică.

───────
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(210) M 2022 05259
(151) 02/08/2022
(732) VALENTIN-GEORGE PĂSĂRILĂ,

SAT AVRAM IANCU NR.177,
JUDETUL ARAD, COMUNA
VÂRFURILE, ARAD, ROMANIA

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

(540)

Pentru noi doar
Dumbrăvița contează!

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare.

───────

(210) M 2022 05260
(151) 02/08/2022
(732) CABINET DENTAR DR.

LUIZA BADESCU SRL, B-DUL
METALURGIEI, NR. 468-472, BL.
C6, AP.3, PARTER, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040881, ROMANIA

(540)

DENTAL SUD CLINICA
FAMILIEI TALE!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.01

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

44. Servicii de stomatologie.
───────

(210) M 2022 05261
(151) 02/08/2022
(732) SANDRILIONA S.R.L., STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 5,
BLOC 5, IALOVENI, MD-6801,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 30-32, ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sandra

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânzeturi, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea,
tapioca și sago, faină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, șerbeturi și alte tipuri de
gheață comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, mirodenii,
condimente, zarzavaturi conservate, oțet, sosuri
și alte preparate de condimentare, gheață (apă
înghetață), orez, paste făinoase și tăiței.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de

(591) Culori revendicate: roşu (HEX f10f37),
albastru (HEX 007bd4)

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05262
(151) 02/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

one APARTHOTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.05;
26.11.08

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

35. Servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii
de reamintire a programărilor (funcții de
birou), postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
asistență în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficientă afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
managamentul afacerilor hoteliere, servicii de
intermediere comercială, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, dezvoltarea

de concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, raspunadirea materialelor publicitare,
prognoze economice, audit financiar, facturare,
servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relații media,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou inspatii pentru co-
working, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de vânzare,
servicii de secretariat, marketing cu public țintă,
actualizarea materialelor de publicitate.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de case
de vacanţă, servicii de recepție pentru cazare
temporară (repartizarea cheilor), închiriere de
spații de cazare de vacanță.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#29284), alb
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(210) M 2022 05263
(151) 02/08/2022
(732) GREEN MILE CAPITAL SRL,

STR. ION BREZOIANU NR. 23-25,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QUIB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.11.03;
26.11.12

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, producție
de evenimente sportive, organizare de
evenimente automobilistice, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
prezentare de evenimente de divertisment
în direct, producție de evenimente de
divertisment în direct, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, servicii de
editare video pentru evenimente, consultanță în

materie de planificare de evenimente speciale,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
divertisment pentru nunți.
43. Servicii de furnizarea de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05264
(151) 02/08/2022
(732) CLAUDIU STOLEAC, STR.GAVRIL

MUZICESCU NR. 16, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900109, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

dentoclinica zâmbetul sus
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.01.03; 26.07.25

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 05267
(151) 02/08/2022
(732) ETICO BE SAFE SRL, STR.

GEORGE ENESCU, NR.71, BL.200
L, SC.1, ET.1, AP.6, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

ETIC

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.18; 29.01.12

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control

───────

(210) M 2022 05268
(151) 02/08/2022
(732) BRILLO INVESTE SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZA NR.9B,
CAMERA 5, IN SUPRAFATA
DE 13.47 MP, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 1, AP.102,SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) BRILLO INVESTE SRL, SOS.
FABRICA DE GLUCOZA, NR.9B,
CAMERA 5, IN SUPRAFATA DE
13.47 MP, BLOC B, SCARA A, ETAJ
1, AP.102,SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FUERTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.11

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri,
materiale de construcții și elemente din metal
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru încălzire și uscare personală, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, conducte
și instalații pentru transportul gazelor de
eșapament
12. Vehicule
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#ffdb04), gri (HEX #46494f)
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(210) M 2022 05269
(151) 02/08/2022
(732) ASOCIATIA ANA 1 ST, STR.

MOLDOVENI, NR. 9, JUD. BUZĂU,
CISLAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

Mon Resort by Ana1St
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05270
(151) 03/08/2022
(732) BAVARIA SERVICE SRL,

STR. CRINULUI NR.95, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BAVARIA SERVICE

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

clase:
37. Servicii de lucrări de instalații sanitare,
termice, servicii în domeniul construcțiilor.

───────

(210) M 2022 05271
(151) 03/08/2022
(732) BAVARIA SRL, STR. CRINULUI

NR.95, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BAVARIA INSTALAȚII
TERMICE

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Servicii de comert cu echipamente și furnituri
pentru instalații sanitare și de încălzire.

───────

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

(591) Culori revendicate: rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05272
(151) 03/08/2022
(732) FLOREA CRÂNGUȘ, STR. I. T.

MESCHENDORFER, NR. 359, SAT
SANPETRU, JUDET BRASOV,
COMUNA SANPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

CRÂNGUȘ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 07.11.01;
29.01.01

clase:
42. Servicii de inginerie, servicii de consultanță
tehnică, expertize tehnice (lucrări de inginerie),
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
ingineriei, servicii de expertize tehnice,
efectuarea de expertize tehnice, expertize
tehnice și servicii de explorare, cercetare
în domeniul ingineriei, servicii de inginerie
structurală, servicii de consultanță tehnică în
domeniul ingineriei civile, servicii de inginerie în
materie de proiectare de structuri.

───────

(210) M 2022 05273
(151) 03/08/2022
(732) CAMERA DE COMERT

INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA,
BB. ALEXANDRU LAPUSNEANU,
NR.185A, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SMART energy expo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
07.01.08; 05.03.13; 05.01.05; 29.01.03

clase:
35. Organizarea de targuri si expozitii cu scop
comercial sau publicitar.
41. Organizarea expozitiilor cu scop educational
sau cultural, organizarea si coordonarea
conferintelor, congreselor si simpozioanelor.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05274
(151) 03/08/2022
(732) MOCANU LAURA, BD. MIRCEA

VODĂ, NR. 21D, AP. 6.1, ET.
6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LORÁN LIPS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Îngrijirea sănătății, asistență medicală,
servicii stomatologice, îngrijire medicală,
chirurgie plastică, servicii de telemedicină,
servicii de ortodenție, tatuare

───────

(210) M 2022 05275
(151) 03/08/2022
(732) MENTORI DE GUST SRL, STR.

BACINSCHI, NR. 3, BL. CL4, SC. A,
ET. 7, AP. 40, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.14;
11.01.01; 26.11.03; 26.01.01; 24.17.02

MENTORI 
de Gust

echipamente horeca,
consultanță cooking

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
             clase:
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou. strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de masini si echipamente horeca (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, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
de material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, licitare, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor din domeniul gastronomic, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele culinare, consultanţă profesională
în afaceri, publicitate.
41.  Academii   (educaţie),   servicii   de   club 
(divertisment  sau  educaţie),   antrenare 
(instruire),       organizarea       şi       susţinerea
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. servicii de restaurante,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de bar,
servicii de pensiune, 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 tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2022 05276
(151) 03/08/2022
(732) ROMEO-MARIUS MUREŞANU,

STR. EPISCOP GRIGORIE LEU
NR. 57B, JUD. ARGEȘ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

SUN CITY studio

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.01

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

44. Saloane de bronzare, servicii oferite de
saloane de bronzat şi de solarii, servicii de
bonzare în scopuri cosmetice (pentru oameni)

───────

(210) M 2022 05278
(151) 03/08/2022
(732) ONOF SRL, STR. PETRU MOVILA,

NR. 91, JUD. NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, 610094, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

smartidia

conferinţelor,   servicii   culturale,   educaţionale
sau  de  divertisment  furnizate  in legatura cu
gastronomia, transfer de know-how (instruire),
examinări  referitoare  la  educaţie,  servicii
educaţionale furnizate de şcoli 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 punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, instruire practică (demonstraţii),
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât textele publicitare, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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(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.
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni

și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05279
(151) 03/08/2022
(732) ETTA SRL, STR. PIAŢA

CENTRALĂ, NR. 1, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420009, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ETTA FAGURI ARTIFICIALI
DIN CEARĂ DE ALBINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.03.01; 03.13.04;
03.13.05

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

20. Faguri de miere.
───────

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#FF0000), galben (HEX #FFD700),
negru, maro, alb
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(210) M 2022 05280
(151) 03/08/2022
(732) CORA PRINT SRL, STR. GĂRII,

NR. 4B, JUD ALBA, MUN. ALBA
IULIA, 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)

Mamut

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.01.01; 26.11.02

clase:
3. Detergenți, substante, solutii, produse pentru
curatarea suprafetelor, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, produse de curățare sub
formă de spume, produse sub formă de spray
pentru curățarea geamurilor, lavete impregnate
cu preparate pentru lustruire, destinate
curățeniei, soluții de ștergere, întreținere și
curățare a spatiilor sanitare, preparate pentru
curățare și odorizante, săpunuri, produse
pentru curățenie și igienă personală, produse
cosmetice, produse pentru toaletă, articole de
parfumerie și odorizante.
5. Dezinfectante folosite pentru igienă, săpunuri
dezinfectante, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri).

───────

(210) M 2022 05283
(151) 03/08/2022
(732) ILEX RETAIL SRL, STR.

BARCAULUI, NR.39, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

n NATURISSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, produse cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice care
conțin panthenol, produse cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, preparate pentru
pedichiură, preparate igienice ca articole de
toaletă, preparate din aloe vera pentru uz
cosmetic, cosmetice de îngrijire a frumuseții,
produse cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, 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

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, 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, detergenți alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopuri medicale,
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, 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, parfumuri,
lemn parfumat, săculețe parfumate, săpunuri
parfumate, conuri parfumate, parfumuri solide,
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, 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,
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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
publicitar, 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 cosmetice, produse de toaletă, 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,
dezinfectanți, geluri pentru curățare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu ustensile cosmetice și de toaletă
și aplicatoare cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
genți pentru cosmetice, lădițe pentru cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, casete pentru
accesorii de frumusețe si portfarduri, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură lumânări parfumate, bețișoare

parfumate, arzătoare de parfumuri, difuzoare de
uleiuri parfumate.

───────

(210) M 2022 05285
(151) 03/08/2022
(732) DOMENIUL BOGDAN SA, STR.

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

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRUFAȘ

(531) Clasificare Viena:
05.11.05; 29.01.13; 27.05.01

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

───────

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

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.
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(210) M 2022 05286
(151) 03/08/2022
(732) RAZVAN LABO MINDRILA, ȘOS.

PIPERA NR. 61, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020111, ROMANIA

(540)

SPARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2022 05287
(151) 04/08/2022
(732) LAURENTIU MARIN NITA, CALEA

MĂRĂȘEȘTI NR. 187, BL. E7, SC.
A, AP. 5, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

ETV BACĂU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis
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(210) M 2022 05292
(151) 04/08/2022
(732) MIRCEA-CRISTIAN GRIGORE,

BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.
7, BL. M7A, SC. C, ET. 1, AP. 2,
JUD. ARGEȘ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Marmita fresh food

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

43. Servicii de restaurante, servicii de catering,
servicii de fast food, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 05293
(151) 04/08/2022
(732) RORAIL SAFETY S.R.L, B-DUL

PIPERA NR. 1-1A, CORP A,
ET. 3, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RORAIL SAFETY

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 01.01.04; 01.01.10; 18.01.11;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#079251, HEX #66b954, HEX
#6db757), alb (HEX #ffffff)
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(210) M 2022 05294
(151) 04/08/2022
(732) CHIURCIU VIORICA, STR.

CIOCÂRLIEI NR. 32, BL. D24,
SC. 1, ET. 6, AP. 36, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dr chiurciu viorica

(531) Clasificare Viena:
24.17.10; 27.05.01; 29.01.12

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
respectiv: organizarea și susținerea de
concerte, servicii culturale-educaționale, servicii
de divertisment, compoziție muzicală, producția
de muzică, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de spectacole (servicii de
impresar), prezentarea spectacolelor de
varietate, prestațiilor live, divertisment radio,
producția de spectacole, compunerea de
melodii, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, scrierea
de texte, altele decât cele cu scop publicitar,
organizarea de evenimente de divertisment,
educație muzicală.

───────

(210) M 2022 05295
(151) 04/08/2022
(732) COMUNA CLINCENI, STR.

PRINCIPALĂ NR. 107, JUD.
ILFOV, CLINCENI, 077060, ILFOV,
ROMANIA

(540)

C.F. CLINCENI ILFOV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2022 05296
(151) 04/08/2022
(732) ASOCIATIA ALIAT PENTRU

SANATATE MINTALA, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE,
STR.ZORELELOR NR.18, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR (A.L.I.A.T.),
BD. METALURGIEI NR. 468-472,
BL.C5, SC.1, ET.1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Clinica ALIAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Căutare de sponsorizare, 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

(591) Culori revendicate: roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în rețele informatice, întocmire de rapoarte
psihologice.
41. Organizarea și conducerea de colocvii,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de cursuri, publicare de materiale educative
tipărite, organizare de conferințe, expoziții cu
scop educativ cultural sau de divertisment și
concursuri, organizare de webinare, servicii
educative și de instruire.
44. Reabilitarea pacienților dependenți de
narcotice, reabilitarea pacienților dependenți
de alcool, reabilitarea pacienților dependenți
de droguri, servicii referitoare la tratarea
dependenței, servicii de tratamente pentru
dependenții în sevraj, reabilitarea toxicomanilor,
dezintoxicare pentru toxicomani, psihiatrie,
servicii de psihologie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, psihoterapie,
tratament psihologic, servicii de îngrijire mentală,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
terapie cognitiv-comportamentală (tcc), servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, servicii oferite de clinici,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
psihologică, consultații psihiatrice, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, servicii de terapie.

───────

(210) M 2022 05298
(151) 04/08/2022
(732) ASOCIATIA ALIAT PENTRU

SANATATE MINTALA, COM.
DRAGOMIRESTI-VALE,
STR.ZORELELOR NR.18, JUD.
ILFOV, SAT ZURBAUA, ILFOV,
ROMANIA
ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR (A.L.I.A.T.),
BD. METALURGIEI NR. 468-472,
BL.C5, SC.1, ET.1, AP.18, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

aliat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24

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

35. Căutare de sponsorizare, 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, întocmire de rapoarte
psihologice.
41. Organizarea și conducerea de colocvii,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de cursuri, publicare de materiale educative
tipărite, organizare de conferințe, expoziții cu
scop educativ, cultural sau de divertisment
și concursuri, organizare de webinare, servicii
educative și de instruire.
44. Reabilitarea pacienților dependenți de
narcotice, reabilitarea pacienților dependenți
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de alcool, reabilitarea pacienților dependenți
de droguri, servicii referitoare la tratarea
dependenței, servicii de tratamente pentru
dependenții în sevraj, reabilitarea toxicomanilor,
dezintoxicare pentru toxicomani, psihiatrie,
servicii de psihologie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, psihoterapie,
tratament psihologic, servicii de îngrijire mentală,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
terapie cognitiv-comportamentală (tcc), servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele cu
tulburări psihice, clinici, consiliere în materie
de sănătate, consiliere psihologică, consultații
psihiatrice, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
servicii de terapie.

───────

(210) M 2022 05299
(151) 04/08/2022
(732) M & L COMIMPEX CONST SRL,

CALEA VITAN, NR. 104, BL. V42A,
SC. 1, ET. 7, AP. 23, SECT. 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RUBY ROSE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 05.01.16; 27.05.01

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.

39. Ambalarea produselor cosmetice.
───────

(210) M 2022 05300
(151) 04/08/2022
(732) MARIUS-ALEXANDRU STOICA,

SOSEAUA PANTELIMON NR.
249, BLOC 48, SCARA A, ETAJ
1, APARTAMENT 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Smoothie & The Entertainers
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment furnizate de soliști,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de petreceri, organizare de
conferințe, organizare de gale, organizare de
festivaluri, organizarea spectacolelor, organizare
de carnavaluri, organizare de spectacole,
organizarea de baluri, organizare de competiții
artistice, organizare de activități recreative,
organizare de interpretări muzicale, organizare
de divertisment muzical, organizare de
spectacole muzicale, organizare și coordonare
de concerte, organizare de spectacole în
direct, organizare de reprezentații în direct,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și prezentare de spectacole în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizare
de evenimente educative, organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de competiții, administrare (organizare) de
concursuri, organizare de competiții recreative,
organizare de concursuri (divertisment),
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare și coordonare de convenții,
organizare și coordonare de prelegeri,
organizare de concursuri de divertisment,
organizare de competiții pentru divertisment,
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organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de seminarii pe
teme recreative, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de competiții în scopuri
recreative, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), producție
de spectacole de divertisment cu dansatori
și cântăreți, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct ale unor trupe rock, servicii de reprezentații
date de trupe în direct, prezentare de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, servicii
de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
prezentare de concerte muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de videouri muzicale, regizare de
spectacole muzicale, producție de înregistrări
muzicale, publicare de texte muzicale, concerte
muzicale pentru radio, servicii de festivaluri
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
publicare de lucrări muzicale, concerte muzicale
pentru televiziune, producție de spectacole
muzicale, producere de concerte muzicale,
servicii de mixare muzicală, prezentare de
spectacole muzicale, servicii de editare și
înregistrare muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, divertisment muzical oferit
de către formații instrumentale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, servicii

educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, furnizare de instalații pentru
reprezentațiile în direct ale unui grup muzical,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, producția de muzică, editare de muzică,
înregistrări de muzică, formare muzicală, servicii
de educație muzicală, interpretare de muzică și
canto, concerte de muzică în direct, compunere
de muzică pentru terți, servicii de muzică în
direct, spectacole cu muzică în direct, servicii
de editare de muzică, servicii de divertisment
muzical cu jazz, servicii de instruire în domeniul
muzical, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp, ,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp, de pe internet, servicii de formare cu
privire la exprimarea vocală.

───────

(210) M 2022 05301
(151) 04/08/2022
(732) FIX IT MOBILE SRL,

BULEVARDUL DACIA, NR.
54, PARTER, BLOC U4, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410339, BIHOR,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FIXIT MOBILE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.07; 26.04.18;
26.11.02; 29.01.12

clase:
9. Transmițătoare telefonice, cabluri telefonice,
comutatoare telefonice, roboți telefonici,
modemuri pentru telefon, fire de telefon,
port telefon mobil, prize de telefon, prize
pentru telefon, fire telefonice magnetice,
curele pentru telefonul mobil, comutatoare
digitale de telefonie, curele pentru aparate
telefonice, cabluri de extensie pentru telefon,
aparate de înregistrare pentru telefon, cabluri
de conectare pentru telefon, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane voip, telefoane de mașină, telefoane
cu internet, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, căști pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, baterii pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, telefoane
inteligente pliabile, etuiuri pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane mobile,
baterii pentru telefoane mobile, software
pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, difuzoare pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, blițuri
pentru telefoane inteligente, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
programe pentru telefoane inteligente, căști
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoanele celulare, dispozitive mâini libere
pentru telefoane, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, telefoane mobile folosite
în vehicule, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane,
prize de extensie pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), cabluri
usb pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, camere video pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru

telefoane inteligente, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare, huse
din piele pentru telefoane mobile, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, stații de andocare pentru
telefoane mobile, conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, telefoane inteligente
sub formă de ochelari, surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane inteligente, module de afișare
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, protecţii de ecran
pentru telefoane mobile, dispozitive „mâini-
libere” pentru telefoane celulare, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, căști de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, echipamente pentru
utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
software care permite transmisia de fotografii
către telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, software descărcabil
pentru telefoane inteligente pentru monitorizarea
activității cardiace, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mobile destinate utilizării în vehicule, 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, dispozitive de testare pentru
piese electronice, piese și accesorii pentru
aparatură audio.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu transmițătoare telefonice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri telefonice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu comutatoare telefonice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu roboți telefonici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu modemuri pentru telefon, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu port telefon mobil, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prize de telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prize pentru telefon, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire telefonice
magnetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu curele pentru telefonul mobil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu comutatoare digitale de telefonie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
pentru aparate telefonice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri de extensie
pentru telefon, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de înregistrare pentru
telefon, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri de conectare pentru telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane celulare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane voip, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane de mașină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane cu internet, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane celulare digitale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adaptoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente pliabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etuiuri pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tastaturi
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baterii pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tastaturi pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu afișaje
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu afișaje pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fete pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu difuzoare pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căști
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blițuri pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
programe pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căști
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carcase pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carcase pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
etuiuri pentru telefoanele celulare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive mâini libere pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile folosite în vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii adaptate pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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încărcătoare de baterii pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
prize de extensie pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru telefoane (special adaptate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
usb pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu camere video pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de bord
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu memorii externe pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele 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 telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de telefoane mobile
pentru bord, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu stații de andocare pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente
sub formă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse din piele
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu module de afișare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stații de andocare
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, 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 suporturi

cu inel pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
„mâini-libere” pentru telefoane celulare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de căști pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse de tip flip
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tapete descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căști
fără fir folosite cu telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
inele luminoase pentru selfie, pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
”mâini libere” (hands-free) pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane 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 căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
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 software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
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 protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, 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 huse pentru
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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 software descărcabil
pentru telefoane inteligente pentru monitorizarea
activității cardiace, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele, 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 încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, 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 amănuntul în legătură cu
dispozitive de testare pentru piese electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piese și accesorii pentru aparatură audio,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piese și accesorii pentru aparate de comunicații,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
transmițătoare telefonice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri telefonice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
comutatoare telefonice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu roboți telefonici, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu modemuri
pentru telefon, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de telefon, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu port telefon mobil,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
prize de telefon, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu prize pentru telefon, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
telefonice magnetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu curele pentru telefonul
mobil, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu comutatoare digitale de telefonie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu curele
pentru aparate telefonice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri de extensie
pentru telefon, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate de înregistrare pentru
telefon, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cabluri de conectare pentru telefon, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi de

microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unități cu difuzor pentru birou sau montat în
mașină pentru a permite folosirea unui telefon
mobil în modul hands-free, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
digitale, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu telefoane celulare, 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 inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
voip, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu telefoane de mașină, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telefoane cu internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru telefoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane celulare digitale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conectoare pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baterii
pentru telefoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telefoane inteligente pliabile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu etuiuri pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tastaturi pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu software pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tastaturi pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu afișaje
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu afișaje pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încărcătoare pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fete pentru telefoane celulare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu căști pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu blițuri
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
programe pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu huse pentru telefoane inteligente,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

437

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carcase pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carcase pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri pentru telefoanele celulare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive mâini libere pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
mobile folosite în vehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii adaptate pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încărcătoare de baterii pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu prize de extensie pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru telefoane (special adaptate),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri usb pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu camere video pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu memorii externe pentru telefoane celulare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
huse din piele 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 telefoane
mobile cu sisteme fax încorporate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
de telefoane mobile pentru bord, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu stații de
andocare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu conectoare
pentru telefoane mobile pentru vehicule, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
inteligente sub formă de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
din piele pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu module

de afișare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu stații de
andocare pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane, 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 suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
„mâini-libere” pentru telefoane celulare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu seturi
de căști pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane 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 căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu microfoane de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente pentru utilizarea fără mâini
a telefoanelor mobile, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu software care permite
transmisia de fotografii către telefoane 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 protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
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 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
software descărcabil pentru telefoane inteligente
pentru monitorizarea activității cardiace, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
inteligente care se poartă în combinație cu
hainele, 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 încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tocuri pentru telefoane mobile din piele sau
din imitații de piele, servicii de vânzare cu ridicata
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 dispozitive de testare
pentru piese electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu piese și accesorii
pentru aparatură audio, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu transmițătoare
telefonice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri telefonice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
comutatoare telefonice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu roboți telefonici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu modemuri pentru telefon, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu fire
de telefon, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu port telefon mobil, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu prize de telefon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu prize pentru
telefon, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fire telefonice magnetice, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele pentru telefonul mobil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu comutatoare
digitale de telefonie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu curele pentru
aparate telefonice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri de
extensie pentru telefon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
înregistrare pentru telefon, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri de
conectare pentru telefon, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane digitale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu telefoane celulare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu telefoane portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu telefoane voip,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane de mașină, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
telefoane cu internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane celulare digitale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căști pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conectoare pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu baterii pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane inteligente pliabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu etuiuri pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baterii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu afișaje pentru telefoane mobile, servicii de
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu
afișaje pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încărcătoare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fete pentru telefoane celulare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
difuzoare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căști pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blițuri pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu programe
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căști
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carcase
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carcase
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etuiuri
pentru telefoanele celulare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
mâini libere pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
telefoane mobile folosite în vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii adaptate pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu prize de extensie pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru telefoane (special adaptate), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri usb pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu obiective
fotografice pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu camere video pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu memorii externe pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse din piele pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căști fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
de telefoane mobile pentru bord, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu stații
de andocare pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conectoare pentru telefoane mobile pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane inteligente sub
formă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse din piele pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu module de afișare pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu stații de
andocare pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu economizoare de ecran descărcabile pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căști cu microfon
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi cu
inel pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu seturi de căști pentru telefoanele
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu capace mufă antipraf pentru
telefoanele mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu folii de protecție adaptate pentru
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telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse de tip
flip pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software descărcabil pentru telefoane inteligente
pentru monitorizarea activității cardiace, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu protecții de

ecran sub formă de folii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unități
flash usb cu microconectoare usb compatibile
cu telefoanele mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de testare pentru piese electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
și accesorii pentru aparatură audio, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
și accesorii pentru aparate de comunicații.
37. Reparații de telefoane, reparare și întreținere
de telefoane inteligente, servicii de încărcare de
baterii la telefoane mobile, servicii de instalare
de transmițătoare telefonice, servicii de instalare
de cabluri telefonice, servicii de instalare de
comutatoare telefonice, servicii de instalare
de roboți telefonici, servicii de instalare de
modemuri pentru telefon, servicii de instalare de
fire de telefon, servicii de instalare de port telefon
mobil, servicii de instalare de prize de telefon,
servicii de instalare de prize pentru telefon,
servicii de instalare de fire telefonice magnetice,
servicii de instalare de curele pentru telefonul
mobil, servicii de instalare de comutatoare
digitale de telefonie, servicii de instalare de
curele pentru aparate telefonice, servicii de
instalare de cabluri de extensie pentru telefon,
servicii de instalare de aparate de înregistrare
pentru telefon, servicii de instalare de cabluri de
conectare pentru telefon, servicii de instalare de
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, servicii de instalare de unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină pentru
a permite folosirea unui telefon mobil în modul
hands-free, servicii de instalare de telefoane,
servicii de instalare de telefoane digitale, servicii
de instalare de telefoane celulare, servicii
de instalare de telefoane mobile, servicii de
instalare de telefoane portabile, servicii de
instalare de telefoane inteligente, servicii de
instalare de telefoane voip, servicii de instalare
de telefoane de mașină, servicii de instalare de
telefoane cu internet, servicii de instalare de
huse pentru telefoane, servicii de instalare de
telefoane celulare digitale, servicii de instalare
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de căști pentru telefoane, servicii de instalare
de conectoare pentru telefoane, servicii de
instalare de baterii pentru telefoane, servicii de
instalare de adaptoare pentru telefoane, servicii
de instalare de telefoane inteligente pliabile,
servicii de instalare de etuiuri pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de tastaturi pentru
telefoane mobile, servicii de instalare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de software pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de tastaturi pentru telefoane inteligente,
servicii de instalare de afișaje pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de afișaje pentru
telefoane inteligente, servicii de instalare de
încărcătoare pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de fete pentru telefoane celulare,
servicii de instalare de difuzoare pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de suporturi pentru
telefoane mobile, servicii de instalare de căști
pentru telefoane inteligente, servicii de instalare
de blițuri pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de suporturi adaptate pentru
telefoane mobile și telefoane inteligente, servicii
de instalare de programe pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de căști pentru
telefoane mobile, servicii de instalare de huse
pentru telefoane inteligente, servicii de instalare
de carcase pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de carcase pentru telefoane mobile,
servicii de instalare de etuiuri pentru telefoanele
celulare, servicii de instalare de dispozitive mâini
libere pentru telefoane, servicii de instalare
de suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
servicii de instalare de telefoane mobile folosite
în vehicule, servicii de instalare de cutii adaptate
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de încărcătoare de baterii pentru telefoane,
servicii de instalare de prize de extensie
pentru telefoane, servicii de instalare de huse
pentru telefoane (special adaptate), servicii
de instalare de cabluri usb pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de difuzoare suplimentare pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, servicii de instalare
de carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de obiective
fotografice pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de camere video pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de joystickuri
adaptate pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
servicii de instalare de memorii externe pentru
telefoane celulare, servicii de instalare de huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de

instalare de căști fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de telefoane
mobile cu sisteme fax încorporate, servicii
de instalare de suporturi de telefoane mobile
pentru bord, servicii de instalare de stații de
andocare pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, servicii de instalare de telefoane
inteligente sub formă de ochelari, servicii de
instalare de surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de huse din
piele pentru telefoane inteligente, servicii de
instalare de module de afișare pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de stații de andocare pentru telefoane
inteligente, servicii de instalare de economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane, servicii
de instalare de huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, servicii de instalare de căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de suporturi cu inel pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de protecţii de ecran
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, servicii de instalare de seturi de căști
pentru telefoanele mobile, servicii de instalare
de capace mufă antipraf pentru telefoanele
mobile, servicii de instalare de amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
servicii de instalare de folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, servicii de instalare
de huse de tip flip pentru telefoane mobile,
servicii de instalare de tapete descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, servicii
de instalare de căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, servicii de instalare de inele luminoase
pentru selfie, pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, servicii de
instalare de dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, servicii de
instalare de telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, servicii de instalare de
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, servicii de instalare de
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, servicii de instalare de suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de instalare de căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, servicii de instalare de folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, servicii de instalare de echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de instalare de software care permite
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transmisia de fotografii către telefoane mobile,
servicii de instalare de suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
servicii de instalare de protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, servicii
de instalare de folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
instalare de huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, servicii de instalare
de adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, servicii de instalare de
software descărcabil pentru telefoane inteligente
pentru monitorizarea activității cardiace, servicii
de instalare de telefoane inteligente care se
poartă în combinație cu hainele, servicii de
instalare de protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, servicii de instalare
de încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, servicii de instalare
de brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de instalare
de unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, servicii de
instalare de tocuri pentru telefoane mobile
din piele sau din imitații de piele, servicii de
instalare de telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, servicii de
instalare de dispozitive de testare pentru piese
electronice, servicii de instalare de piese și
accesorii pentru aparatură audio, servicii de
instalare de piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, reparații și lucrări de întreținere
de transmițătoare telefonice, reparații și lucrări
de întreținere de cabluri telefonice, reparații și
lucrări de întreținere de comutatoare telefonice,
reparații și lucrări de întreținere de roboți
telefonici, reparații și lucrări de întreținere de
modemuri pentru telefon, reparații și lucrări de
întreținere de fire de telefon, reparații și lucrări
de întreținere de port telefon mobil, reparații și
lucrări de întreținere de prize de telefon, reparații
și lucrări de întreținere de prize pentru telefon,
reparații și lucrări de întreținere de fire telefonice
magnetice, reparații și lucrări de întreținere
de curele pentru telefonul mobil, reparații și
lucrări de întreținere de comutatoare digitale
de telefonie, reparații și lucrări de întreținere
de curele pentru aparate telefonice, reparații
și lucrări de întreținere de cabluri de extensie
pentru telefon, reparații și lucrări de întreținere de
aparate de înregistrare pentru telefon, reparații
și lucrări de întreținere de cabluri de conectare
pentru telefon, reparații și lucrări de întreținere de
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, reparații și lucrări de întreținere
de unități cu difuzor pentru birou sau montat

în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane digitale,
reparații și lucrări de întreținere de telefoane
celulare, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane mobile, reparații și lucrări de întreținere
de telefoane portabile, reparații și lucrări de
întreținere de telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane voip,
reparații și lucrări de întreținere de telefoane
de mașină, reparații și lucrări de întreținere
de telefoane cu internet, reparații și lucrări de
întreținere de huse pentru telefoane, reparații
și lucrări de întreținere de telefoane celulare
digitale, reparații și lucrări de întreținere de
căști pentru telefoane, reparații și lucrări de
întreținere de conectoare pentru telefoane,
reparații și lucrări de întreținere de baterii pentru
telefoane, reparații și lucrări de întreținere de
adaptoare pentru telefoane, reparații și lucrări
de întreținere de telefoane inteligente pliabile,
reparații și lucrări de întreținere de etuiuri
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de tastaturi pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de baterii
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de software pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de tastaturi
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de afișaje pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de afișaje
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de încărcătoare pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
fete pentru telefoane celulare, reparații și lucrări
de întreținere de difuzoare pentru telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
suporturi pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de căști pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere
de blițuri pentru telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de programe
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de căști pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de huse
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de carcase pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
carcase pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de etuiuri pentru telefoanele
celulare, reparații și lucrări de întreținere
de dispozitive mâini libere pentru telefoane,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, reparații și
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lucrări de întreținere de telefoane mobile folosite
în vehicule, reparații și lucrări de întreținere de
cutii adaptate pentru telefoane mobile, reparații
și lucrări de întreținere de încărcătoare de
baterii pentru telefoane, reparații și lucrări de
întreținere de prize de extensie pentru telefoane,
reparații și lucrări de întreținere de huse pentru
telefoane (special adaptate), reparații și lucrări
de întreținere de cabluri usb pentru telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, reparații și lucrări de întreținere
de carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de camere
video pentru telefoane inteligente, reparații și
lucrări de întreținere de joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de memorii
externe pentru telefoane celulare, reparații
și lucrări de întreținere de huse din piele
pentru telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de căști fără fir pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane mobile cu sisteme fax încorporate,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi
de telefoane mobile pentru bord, reparații și
lucrări de întreținere de stații de andocare pentru
telefoane mobile, reparații și lucrări de întreținere
de conectoare pentru telefoane mobile pentru
vehicule, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
reparații și lucrări de întreținere de surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de huse din piele
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări de
întreținere de module de afișare pentru telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de stații de
andocare pentru telefoane inteligente, reparații
și lucrări de întreținere de economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, reparații
și lucrări de întreținere de huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări de
întreținere de căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, reparații și lucrări de întreținere
de suporturi cu inel pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de dispozitive „mâini-libere”

pentru telefoane celulare, reparații și lucrări de
întreținere de seturi de căști pentru telefoanele
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
reparații și lucrări de întreținere de amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de huse de tip
flip pentru telefoane mobile, reparații și lucrări
de întreținere de tapete descărcabile pentru
calculatoare și telefoane mobile, reparații și
lucrări de întreținere de căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, reparații și lucrări de
întreținere de inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, reparații și
lucrări de întreținere de dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, reparații
și lucrări de întreținere de programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, reparații
și lucrări de întreținere de microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, reparații
și lucrări de întreținere de folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
reparații și lucrări de întreținere de echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
reparații și lucrări de întreținere de software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
mobile, reparații și lucrări de întreținere de
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări de
întreținere de protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, reparații și lucrări
de întreținere de folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, reparații și
lucrări de întreținere de huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, reparații
și lucrări de întreținere de adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de software
descărcabil pentru telefoane inteligente pentru
monitorizarea activității cardiace, reparații și
lucrări de întreținere de telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, reparații
și lucrări de întreținere de protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de încărcătoare
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de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, reparații și lucrări de întreținere
de brățări de ceas pentru comunicarea de
date către telefoane inteligente, reparații și
lucrări de întreținere de unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, reparații și lucrări de întreținere de tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, reparații și lucrări de întreținere de
telefoane mobile cu tastaturi și numere mari care
ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de
dexteritate, reparații și lucrări de întreținere de
dispozitive de testare pentru piese electronice,
reparații și lucrări de întreținere de piese și
accesorii pentru aparatură audio, reparații și
lucrări de întreținere de piese și accesorii pentru
aparate de comunicații.

───────

G. DEM. TEODORESCU NR.11
D, ET.5, AP.5-1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030915, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 05.11.09; 26.03.05; 26.03.06;
29.01.13; 27.05.01

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

35. Administrare de personal în scopuri
publicitare, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, analiza postului
pentru determinarea seturilor de abilități ale
angajatului și a altor cerințe cu privire
la angajat, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, asistență în gestiune
de personal, colectare de informații privind
personalul, consiliere pe probleme de recrutare
în domeniul serviciilor financiare, consiliere
în materie de angajări, consilierea angajaților
pe probleme economice, consultanță pentru
probleme legate de personal, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță în
domeniul recrutării de asistenți în domeniul
juridic, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de ocupare a forței
de muncă și administrarea de personal,
consultanță în materie de personal, consultanță
în resurse umane pentru întreprinderi,
consultanță privind plasarea forței de muncă,
consultanță privind plasarea personalului,
consultanță privind selectarea de personal,
consultanță privind selectarea managerilor,
consultanță profesională privind administrarea
personalului, difuzarea informațiilor referitoare
la angajarea absolvenților, evaluarea cerințelor
privind personalul, furnizare de informații
privind recrutarea forței de muncă, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
furnizare de informații privind servicii de
transfer al angajaților, furnizare de informații în
materie de angajare, furnizare de informații în
materie de angajare printr-o rețea informatică
globală, furnizare de informații în materie de
recrutare printr-o rețea informatică globală,
furnizare de personal administrativ, furnizare
de personal de vânzări remunerat pe bază de
comision, furnizare de personal temporar pentru
asistență administrativă, furnizare de personal
în domeniul vânzărilor, furnizarea de personal
de vânzări pe bază de contract, intermediere
între voluntarii calificați și organizațiile nonprofit,
leasing de personal, management de personal
din domeniul marketingului, management de
personal din domeniul vânzărilor, îndeplinirea
funcțiilor unui departament de resurse umane
pentru terți, întocmirea de cv-uri pentru
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alte persoane, managementul resurselor de
personal, managementul resurselor umane,
organizare și coordonare de târguri de locuri
de muncă, organizare și coordonare de târguri
de recrutare, planificarea ocupării personalului,
plasare de personal, plasare și recrutare de
personal, plasarea forței de muncă, publicitate
în vederea recrutării personalului, punere
la dispoziție de directori pentru scoietăți
intermediare, realizare de programe de acordare
a stimulentelor pentru angajați, recrutare
(casting) de actori, recrutare de operatori politici,
recrutare de personal, recrutare de personal
de conducere de nivel superior, recrutare de
personal pe perioadă determinată, servicii de
agenții de plasare pentru persoane cu aptitudini
în utilizarea calculatoarelor, servicii de angajare
de personal pentru secretariat, servicii de
consiliere și consultanță privind plasarea forței
de muncă, servicii de consultanță comercială
privind stabilirea salariilor și a schemei
personalului, servicii de consultanță pentru
orientare profesională, servicii de consultanță
privind plasarea personalului, servicii de căutare
și selectare de personal de conducere, servicii
de evidență a personalului, servicii de recrutare
de personal, servicii de informații privind
oportunitățile profesionale și de carieră, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de testare pentru
determinarea competenței pentru ocuparea
unui post, servicii profesionale de recrutare
a personalului, servicii privind constituirea de
rețele pentru îmbunătățirea carierelor, servicii
prestate de o agenție de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artiști),
servicii de transfer al angajaților, servicii de
rezervare a forței de muncă pentru tehnicieni
de filme și televiziune, servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artiști interpreți, servicii
de recrutare pentru personal de asistență la
birou, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, servicii
de potrivire la un loc de muncă, servicii
de plasare temporară a forței de muncă,
servicii de plasare pentru stagii de formare
profesională, organizarea de teste psihologice
pentru selectarea personalului, organizarea de
teste de personalitate în scopuri de selectare de
personal, servicii de testare psihometrică pentru
selectarea personalului, testare pentru stabilirea
aptitudinilor în vederea angajării, servicii
de testare pentru determinarea competenței
profesionale, prelucrare de date, sistematizare
și management, administrare de certificări

profesionale (vocaționale), administrare de
planuri de asigurări sociale pentru angajați,
administrare de planuri de beneficii pentru
angajați, administrare de planuri de pensii pentru
angajați, administrare de planuri de servicii
medicale preplătite, administrare de programe
de rambursare către pacienți, administrare de
programe de schimburi culturale și educative,
administrare de programe și servicii de
rambursare a cheltuielilor pentru medicamente,
administrare de programe și servicii de
rambursare către farmacii, administrare de
scheme asociative, administrare de state
de plată ale firmelor, în numele terților,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de evaluare a
afacerilor, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrarea (afacerilor) în materie
de metode statistice, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), asistență
la întocmirea statelor de plată, asistență în
administrarea afacerilor, confirmarea de reuniuni
programate pentru alte persoane, copiere de
documente pentru terți, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
industriale, evidența registrelor comerciale,
evidență contabilă, evidență contabilă (pentru
terți), facturare, organizare de testări ale
competențelor profesionale, întocmire de
documente comerciale, întocmire de facturi,
întocmire de liste de adrese, întocmirea
de declarații anuale pentru întreprinderi
comerciale, întocmirea statelor de plată
(pentru terți), întocmirea statelor de salarii,
întocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, pregătire de documente,
prelucrare computerizată de texte, prelucrare de
documente de înregistrare a garanției, în folosul
terților, prelucrarea administrativă a datelor,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), servicii de secretariat, servicii de
secretariat în domeniul afacerilor, servicii de
secretariat și de birou, transcriere de date,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
xerografie, 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, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de relații
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cu publicul, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
consultanță cu privire la căutarea de sponsori,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop promoțional,
cronică publicitară, căutare de sponsorizare,
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,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea
de date privind publicitatea, editare post-
producție de publicitate și reclame, editare și
actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau

publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare
de informații de marketing, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, indexare web în scop comercial
sau publicitar, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, intermediere publicitară,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de baza de date,
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing de
referință, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing
financiar, marketing folosind influenceri,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing în
cadrul publicării de software, negociere de
contracte de publicitate, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, întocmirea de texte de
publicitate comercială, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, planificare de strategii de
marketing, plasare de reclame, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
proiectare de studii de marketing, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, producție de materiale publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
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publicitate și marketing, servicii de dezvoltare
de planuri creative de marketing, management
de afaceri comerciale, managementul
proiectelor de afaceri, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, managementul și
administrarea afacerilor, asistență privind
managementul afacerilor, management în
procesele de afaceri, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță
referitoare la managementul afacerilor,
analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, asistență comercială
în managementul afacerilor, consiliere
în domeniul managementului afacerilor,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), servicii de management al
riscului afacerilor, analiza sistemelor de
management al afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor, servicii de
analiză în managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
furnizare de informații privind managementul
afacerilor, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, asistență
în materie de management privind afacerile,
organizarea și managementul afacerilor,
inclusiv administrarea personalului, furnizare de
informații computerizate privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul afacerilor, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, managementul
afacerilor în sectorul transport și livrări,
managementul afacerilor în domeniul logistic,
pentru alte persoane, managementul afacerilor
cu flote de transport (pentru terți),
asistență pentru întreprinderile comerciale
privind managementul afacerilor lor, servicii
consultative în domeniul managementului
afacerilor privind francizarea, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de consultanță în materie de
management al afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor pentru întreprinderi industriale, servicii

de consultanță privind managementul afacerilor
și operațiile comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, servicii de consultanță în materie
de organizare și management al afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor în
domeniul călătoriilor în interes de serviciu,
compilare și analiză de informații și date cu
privire la managementul afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calității,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
organizarea afacerilor, organizarea administrării
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor, servicii
de consultanță privind organizarea afacerilor,
servicii de asistență și informare în organizarea
afacerii și gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor în domeniul transportului și livrărilor,
asistență în administrarea afacerilor în domeniul
francizelor, consultanță profesională cu privire la
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
exploatării restaurantelor, servicii de consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
evaluări referitoare la administrarea afacerilor
în întreprinderile comerciale, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
profesionale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, consultanță în administrarea
afacerilor cu privire la aspecte legate producție,
consultanță în administrarea afacerilor, în
domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, furnizare către firme terțe a serviciilor
de asistență la înființare pentru administrarea
afacerilor, servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de prelucrare de
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date (lucrări de birou), gestionare de programe
de stimulare și fidelizare, administrare de
programe de fidelizare a clienților, servicii de
cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, administrare a programelor
de stimulare și de fidelizare a clienților,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor de
stimulare și fidelizare, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, administrarea programelor de
fidelizare a pasagerilor care călătoresc frecvent
cu avionul, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, promovarea vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin acordarea de
puncte de fidelizare pentru folosirea de cărții
de credit, marketing promoțional, previzionare
de marketing, asistență în marketing, servicii
de marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, consultanță
în marketing comercial, analiza tendințelor
de marketing, marketing utilizând factori de
influență, investigații privind strategia de
marketing, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, furnizare de informații privind
marketingul, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, consultanță în materie de marketing
direct, servicii de publicitate și marketing online,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de planificare pentru studii
de marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
furnizare de servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță
în domeniul marketingului afiliat, consiliere
în domeniul marketingului pentru produse
chimice, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, consultanță în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, promovare, publicitate

și marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, furnizare
de consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
consultanță pentru întreprinderi în materie
de gestionare a marketingului, organizare și
coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de consultanță
în legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de marketing în legătură cu evenimente
de sporturi electronice, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, informații
sau solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
36. Asigurare de garanție extinsă, asigurare
pentru protecția achiziției la produsele
cumpărate utilizând carduri de credit, garanții
(extinse) pentru aparate, garanții (extinse)
pentru aparate electrice, garanții (extinse) pentru
aparatură electrocasnică, garanții extinse,
garanții pentru pasive, garanții pentru vehicule,
prestare de servicii de garanții extinse
pentru produsele achiziționate cu carduri de
credit, servicii de administrare a cererilor de
garanție, servicii de asigurare a garanției,
servicii de asigurări referitoare la protecția
achiziției, protecția prețurilor și garanția extinsă
pentru produsele cumpărate folosind carduri
de credit, servicii de garanție extinsă pentru
produse electrocasnice, servicii de garanție
pentru asigurări pentru defecțiunile mecanice
ale motoarelor, servicii de garanție pentru
autovehiculele terestre de ocazie, servicii
de garanție pentru vehicule terestre, servicii
de garanții pentru autovehicule terestre,
servicii privind programe de garanție pentru
motoare suspendate, servicii referitoare la
programe de garanție, administrarea soluționării
cererilor de despăgubire, ajustarea pierderilor,
consultanță privind subscrierea de asigurări,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietatea personală, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietățile imobiliare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

449

evaluare financiară în scopul asigurării, evaluare
și gestionare de cereri de despăgubire,
evaluarea cererilor de despăgubire, evaluarea
daunelor în asigurări, evaluarea pierderilor,
evaluarea încărcăturilor în scopul stabilirii de
asigurări, evaluări de asigurări în caz de
incendiu, evaluări în scopuri de asigurare,
furnizare de informații privind soluționarea
cererilor de despăgubire în domeniul asigurărilor,
altele decât cele de viață, furnizare de informații
privind subscrierea de asigurări de viață,
furnizare de informații privind subscrierea de
asigurări, altele decât cele de viață, servicii
pentru garantarea rentelor, managementul
riscului în asigurări, organizare de evaluare a
cererilor de despăgubire, servicii ale agențiilor de
soluționare a cererilor de despăgubire, servicii
de evaluare financiară în scopuri de reasigurare,
servicii de soluționare și tratare a cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, încheiere
de asigurări pentru servicii juridice preplătite,
servicii pentru încheierea de asigurări pentru
credite, servicii pentru încheieri de asigurări
comerciale, servicii de subscriere, servicii de
subscriere a asigurărilor, servicii de subscriere
de asigurare în domeniul aviației, servicii
financiare de evaluare, soluționare și tratare a
cererilor de despăgubire în domeniul asigurărilor,
servicii pentru subscrierea asigurărilor, servicii
privind subscrieri de polițe de asigurare pentru
accidente personale, soluționarea cererilor
de despăgubire, soluționarea cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viață, soluționarea creanțelor în
domeniul asigurărilor, subscriere de asigurare
de accidente, subscriere de asigurări contra
incendiilor maritime, subscriere de asigurări
contra incendiului, subscriere de asigurări cu
privire la proprietăți, subscriere de asigurări
de accidente maritime, subscriere de asigurări
de transport maritim, subscriere de asigurări
de viață, subscriere de asigurări maritime,
subscriere de asigurări medicale, subscriere de
asigurări pentru accidente auto, subscriere de
asigurări pentru garanții, subscriere de asigurări
în domeniul asigurării pentru răspundere
profesională, subscriere de asigurări, nu de
viață, subscriere de asigurării de transport de
bunuri, subscriere de contracte de extindere a
garanției, subscriere de polițe de asigurări privind
transportul, subscriere de polițe de asigurare de
sănătate preplătite, subscriere de programe de
garanție, subscriere de reasigurări, subscriere
de rentă anuală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, subscrierea de asigurare, subscrieri,
acordare de rente, administrare de afaceri
în domeniul asigurărilor, administrare de

asigurări stomatologice, administrarea cererilor
de despăgubire, administrare de planuri
de asigurare de grup, administrarea de
asigurări de grup, administrarea de planuri
de asigurare pentru medicamente pe bază
de rețetă, 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,
ajustarea creanțelor de asigurări, altele decât
cele de viață, asigurare bancară, asigurare
contra accidentelor, asigurare contra riscurilor
de credit, asigurare de risc de depășire de
termene și costuri, asigurare de risc privind
respectarea termenelor și bugetelor, asigurare
de riscuri de credit (factoring), asigurare de
sisteme de antifurt, asigurare de sănătate,
asigurare pentru aparatură de comunicații,
asigurare pentru cazare la hotel, asigurare
pentru cheltuieli juridice, asigurare pentru
garaje, asigurare pentru ipotecă, asigurare
privind bunurile personale, asigurare împotriva
pierderii creditului, asigurare împotriva pierderii
documentelor, asigurarea bunurilor din locuință,
asigurarea de mărfuri, asigurări cu privire la
proprietăți, asigurări de camionete, asigurări
de credite, asigurări de călătorie, asigurări
de răspundere civilă, asigurări de răspundere
civilă profesională, asigurări de viață, asigurări
maritime, asigurări medicale, asigurări pentru
birouri, asigurări pentru clădiri, asigurări în
caz de incendiu, asigurări pentru deținătorii de
proprietăți, asigurări pentru domeniul aviatic,
asigurări pentru hoteluri, asigurări pentru
întreprinderi, asigurări personale referitoare la
angajamentul de rambursare a împrumuturilor,
asigurări private de sănătate, brokeraj de
asigurări de transport de bunuri, brokeraj
de asigurări de viață, brokeraj de asigurări
pentru proprietăți, brokeraj de asigurări pentru
vehicule cu motor, brokeraj de asigurări
referitoare la animalele de companie, brokeraj
de reasigurări, calculul ratelor primei de
asigurare, consultanță financiară și consultanță
în domeniul asigurărilor, consultanță în domeniul
asigurărilor, contracte de asigurări de servicii,
curtaj, curtaj în asigurări, curtaj în asigurări de
transport, curtaj în asigurări pentru accidente
neprevăzute, curtaj în asigurări, altele decât
cele de viață, furnizare de informații despre
calculul ratelor primei de asigurare, furnizare a
cotațiilor de prime de asigurare, furnizare de
informații online despre asigurări, oferite dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
furnizare de informații în domeniul asigurărilor,
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furnizare de informații online despre reasigurări,
oferite dintr-o bază de date electronică sau
pe internet, furnizare de informații privind
curtajul în asigurări de viață, furnizare de
informații privind reasigurarea, furnizare de
informații privind serviciile de asigurări și
serviciile financiare, furnizare de servicii de
asigurare pentru companiile de asigurare,
furnizarea de asigurări de vacanță, garantarea
plății cheltuielilor medicale pentru călători,
garantarea plății cheltuielilor medicale pentru
călători străini, garanție bancară ipotecară,
garanții de asigurări, gestionare computerizată
a cererilor de despăgubire, informații despre
reasigurări, informații în domeniul asigurărilor,
informații și consultanță în materie de asigurări,
intermediere în domeniul asigurărilor de
călătorie, intermediere în domeniul asigurărilor
de viață, investigații în domeniul asigurărilor,
organizare de asigurare de credite, organizare
de servicii de rentă anuală, polițe pentru
protejarea ipotecii, procesare de creanțe care
decurg din reasigurare, procesarea cererilor
de despăgubiri, servicii actuariale, servicii
actuariale consultative și de consultanță, servicii
actuariale în materie de asigurări, servicii
actuariale pentru reasigurare, servicii ale
caselor de brokeraj, servicii bancare și de
asigurare prin telefon, servicii de asigurare
cu garanție, servicii de asigurare de viață,
servicii de asigurare a autovehiculelor, servicii
de asigurare a automobilelor-caravană, servicii
de asigurare pentru furnizarea de numerar în
caz de urgență, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de asigurare
pentru protecția conducătorilor auto, servicii de
asigurare pentru telefoane mobile, servicii de
asigurare privind fondurile de pensie, servicii
de asigurare împotriva pierderii proprietăților,
servicii de asigurare împotriva furtului bunurilor
personale, servicii de asigurare în domeniul
aviației, servicii de asigurare în domeniul
sportului, servicii de asigurare în materie de
credite, servicii de asigurare referitoare la
bunuri aflate în tranzit, servicii de asigurare
referitoare la carduri de credit, servicii de
asigurare referitoare la cazarea pentru vacanță,
servicii de asigurare referitoare la contracte
de credit, servicii de asigurare referitoare la
costuri juridice, servicii de asigurare referitoare
la decontările eșalonate acordate agenților
de asigurare pentru asigurarea proprietăților
împotriva dezastrelor, servicii de asigurare
referitoare la decontările eșalonate acordate
avocaților, servicii de asigurare referitoare
la defecțiuni mecanice, servicii de asigurare
referitoare la planificare în caz de accidente,

servicii de asigurare referitoare la rezervări
de vacanță anulate, servicii de asigurare
referitoare la sanatorii particulare, servicii de
asigurare referitoare la societăți cu vânzări prin
corespondență, servicii de asigurarea pentru
protejarea ipotecilor, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii de asigurări
de locuințe, servicii de asigurări de sănătate
pentru însoțitori de bord în autocare, servicii de
asigurări de sănătate referitoare la șoferii de
autocare, servicii de asigurări pentru capitalul
de dotare, servicii de asigurări pentru companii
de asigurări, servicii de asigurări personale,
servicii de asigurări personale cu privire la
furnizarea de servicii juridice, servicii de asigurări
personale privind furnizarea de consultanță
juridică, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul transportului maritim, servicii de
brokeraj aferente asigurărilor medicale, servicii
de consiliere de brokeraj privind asigurările,
servicii de consiliere financiară cu privire la
asigurările de viață, servicii de consiliere privind
cererile de despăgubire, servicii de consiliere
privind contractele de asigurare, servicii de
consiliere referitoare la asigurări de viață, servicii
de consultanță privind reasigurările, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii de
consultanță în asigurări referitoare la explozii,
servicii de consultanță în asigurări referitoare
la incendii, servicii de consultanță și curtaj
în asigurări contra accidentelor, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări de călătorie,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
sănătate, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări de viață, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări pentru locuințe,
servicii de consultanță și informații despre curtaj
în asigurări, servicii de evaluare a garanțiilor
financiare, servicii de finanțare a primelor de
asigurare, servicii de garantare de cauțiuni,
servicii de garanții financiare pentru rambursarea
cheltuielilor suportate ca urmare a unei defecțiuni
a vehiculului, servicii de garanții financiare
pentru rambursarea cheltuielilor suportate ca
urmare a unui accident auto, servicii de garanții
financiare pentru rambursarea cheltuielilor
suportate ca urmare a unui accident auto
sau a unei defecțiuni a vehiculului, servicii
de informații computerizate privind asigurările,
servicii de informații și consultanță în domeniul
asigurărilor și finanțelor, servicii de încheiere
de asigurări, servicii de investiții cu rentă
variabilă, servicii de planificare privind asigurările
de viață, servicii de reasigurări, servicii de
rentă anuală, servicii de vânzare de polițe
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de asigurare de viață înainte ca acestea să
ajungă la maturitate, servicii financiare furnizate
de societățile de asigurări, servicii financiare
privind asigurarea, servicii financiare referitoare
la asigurarea autovehiculelor, soluționare de
creanțe care decurg din reasigurare, studii
privind asigurările, subrogare în baza asigurării,
subscriere și administrare de asigurări medicale
în domeniul stomatologic, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru instituții de cercetare, acordare de fonduri
pentru invenții, acordare de fonduri pentru
dezvoltare de noi tehnologii, acordare de fonduri
pentru inventatori, activități bancare financiare,
administrare de active pentru alte persoane,
administrare de active și portofolii, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, administrare de depozite acceptate,
administrare de fideicomisuri, administrare de
regimuri de pensii, administrare de trusturi,
administrare fiduciară de bani, administrare
fiduciară de bunuri patrimoniale, administrare
fiduciară de fonduri de pensii, administrare
fiduciară de pensii, administrare financiară
a planurilor de pensie pentru angajați,
administrare financiară de programe de
sănătate preplătite, administrare financiară de
scheme asociative, administrarea afacerilor
financiare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, administrarea
financiară a cheltuielilor de ocupare a clădirilor,
administrarea financiară a planurilor private de
asigurare stomatologică, administratori fiduciari,
asistență financiară, asociații de economii și
împrumut, brocheraj cu contracte de economii
pentru societățile financiare de tip building
society, brokeraj de credite de compensare
a emisiilor de carbon, cercetare financiară
în domeniul managementul riscului, colectare
de fonduri, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, colectare de taxe comunitare,
consiliere fiduciară, consiliere independentă în
materie de planificare financiară, constituire de
depozite, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, consultanță privind
asistența financiară pentru educație, consultanță
privind managementul riscului (financiară),
coordonarea afacerilor financiare online, curtaj
privind drepturile de emisie, depozite de
economii, deținerea de depozite, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, emisiunea
de instrumente negociabile, emitere de bilete
de ordin, facilitare și intermediere pentru
finanțare, finanțare cu plata în rate, finanțare de
capitaluri proprii, finanțare de creanțe, finanțare
de proiecte, finanțare pentru dezvoltarea de
produse, finanțare pentru mici întreprinzători,

finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea de achiziții, finanțarea
fuziunilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de clădiri, finanțări pentru
achiziționarea de vehicule, furnizare de capital
de investiții, furnizare de finanțare pentru
centre de recreere, furnizare de garanții
financiare, furnizare de informații privind servicii
de mandatar pentru contracte de instrumente
financiare futures, furnizare de informații și
analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, furnizare de planuri de pensii,
furnizare de protecție financiară contra riscurilor
de schimb valutar, 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, garantare de
fonduri, garantarea fondurilor pentru achiziția
de proprietăți, gestionare a activelor, gestionare
a fondurilor de capital privat, gestionare de
patrimoniu, gestionare de planuri de pensii,
gestionarea capitalului de risc, gestionarea
fondurilor de capital de risc, gestionarea
ordinelor de plată programate, gestionarea
rezultatelor reportate, gestiune financiară a
capitalului de risc, a capitalului de investiții
și a capitalului pentru dezvoltare, gestiune
financiară a proiectelor de clădiri, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, gestiune
financiară a părților sociale în alte firme, gestiune
financiară de proiecte de renovare de clădiri,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
activelor financiare, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, gestiunea conturilor ipotecare
escrow, gestiunea financiară a conturilor
curente, gestiunea financiară a conturilor în
numerar, gestiunea financiară a pensiilor,
gestiunea financiară a întreprinderii, gestiunea
fondurilor de capital, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, gestiunea riscului de rată
a dobânzii, intermediere de descoperit de
cont, intermediere pentru acordarea finanțării,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, management de trusturi,
management financiar, management financiar
al companiilor, management financiar pentru
afaceri, management financiar în activitatea
bancară, management planurilor de investiții
a patrimoniului personal, managementul
financiar al plăților de rambursare pentru
alte persoane, managementul financiar al
societăților de tip holding, managementul
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pierderilor financiare, managementul riscului
de contrapartidă, managementul riscului de
preț, oferirea de reduceri pentru instituții
participante terțe pe baza unui card de membru,
operațiuni bancare comerciale, operațiuni
bancare electronice efectuate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare (sistem
bancar prin internet), operațiuni fiduciare de
natură financiară, organizare de activități de
colectare de fonduri pentru susținerea cercetării
medicale și a procedurilor pentru cei aflați
în dificultate, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
organizare de tranzacții financiare, organizarea
finanțării afacerilor, organizații cooperative de
credit, planificare financiară și management
financiar, plasări private și servicii de investiții
de capital de risc, procesare de bonuri de
masă, procurare de capital financiar, procurare
de fonduri în scopuri financiare, programe de
economii pentru tratamente medicale, programe
de economii privind asigurările de sănătate,
punere la dispoziție de conturi curente, schimburi
financiare, scontare a polițelor, servicii ale
societăților financiare de tip building society,
servicii bancare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare de economisire, servicii
de brokeraj financiar, servicii de afaceri
monetare, servicii de administrare a pensiilor,
servicii de economii și împrumut, servicii de
curtaj la bursă, servicii de conturi de economii
pentru întreprinderi, servicii de conturi curente,
servicii de gestiune financiară cu privire la
instituții bancare, servicii de gestiune financiară
referitoare la autoritățile locale, servicii de
gestiune financiară referitoare la instituțiile care
oferă servicii stomatologice, servicii de gestiune
financiară referitoare la instituțiile medicale,
servicii de gestiune financiară referitoare la
instituțiile pentru convalescenți, servicii de
evaluare a riscului financiar, servicii de
finanțare a capitalului de risc pentru firme,
servicii de finanțare a capitalului de risc
pentru firme în curs de înființare și nou
înființate, servicii de gestiune financiară oferite
pe internet, servicii de gestiune financiară
referitoare la instituțiile de îngrijire a bolnavilor
(infirmierie), servicii de informații privind conturile
bancare, servicii de intermediere financiară,
servicii de investire a patrimoniului personal,
servicii de investiție în taxele școlare, servicii
de investiții cu capital variabil în domeniul
asigurărilor, servicii de investiții cu venit fix,
servicii de management al riscului financiar,
servicii de management financiar privind
cămine de bătrâni, servicii de management
financiar privind spitalele, servicii de mandatar

pentru contracte financiare futures, servicii
de planificare financiară privind proiectele de
construcții, servicii de planuri de prestații
contributive, servicii de transfer de valută,
servicii de transfer valutar virtual, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii de
tranzacții financiare privind dobânzile, servicii de
trezorerie, servicii fiduciare, servicii financiare,
servicii financiare ale societăților financiare de
tip building society, servicii financiare bancare
pentru depunerea banilor, servicii financiare
bancare pentru retragerea banilor, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
de urgență pentru călători, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare privind achiziționarea de proprietăți,
servicii financiare privind afacerile, servicii
financiare privind economiile, servicii financiare
privind furnizarea și structurarea capitalului,
servicii financiare privind planurile individuale
de investiții, servicii financiare referitoare la
comercializarea vehiculelor, servicii financiare
referitoare la gestionarea patrimoniului, servicii
financiare referitoare la pensii, servicii financiare
referitoare la întreținerea vehiculelor, servicii
financiare și monetare, servicii oferite de
societăți de administrare fiduciară, servicii oferite
de agenții privind garanțiile suplimentare, servicii
pentru lichidarea unei întreprinderi (financiare),
servicii pentru înființarea de fonduri fiduciare,
servicii privind capitalul de risc și investițiile
în capital pentru proiecte, servicii privind
capitaluri de risc și servicii de gestionare
a capitalurilor de risc, servicii privind conturi
de economii, servicii privind debitarea și
creditarea conturilor financiare, servicii privind
programe de economii, servicii referitoare
la conturi de debit, servicii referitoare la
conturi de depozite, servicii referitoare la
depozite fiduciare, servicii în materie fiscală (nu
contabilitate), studii de solvabilitate financiară,
tutelă financiară, verificarea de bilete de
bancă, servicii referitoare la depozite, evaluare
financiară și furnizare de rapoarte de credit,
planificare financiară, acordare de consultanță
(financiară) anchetatorilor de accidente,
acordare de consultanță (financiară) experților
care evaluează cererile de despăgubiri, acordare
de consultanță în materie de creanțe depreciate,
analiza investițiilor, analize financiare de
date, analiză economică financiară, analiză
financiară, analiză financiară a investițiilor
și cercetare bursieră, analiză financiară
computerizată, analiză și consultanță financiară,
cercetări de investiții, colectare de informații
financiare, compararea performanței portofoliilor
de titluri de valoare, compararea performanței
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titlurilor de valoare, compensare de cecuri,
consiliere (financiară) în materie de impozit pe
venit, consiliere financiară, consiliere financiară
pentru franchising, consiliere financiară
privind impozitarea, consiliere financiară
privind investițiile, consiliere financiară privind
testamentele, consiliere financiară în legătură
cu programele de opțiuni pe acțiuni, servicii de
evaluare financiară, consiliere financiară privind
moștenirea, consiliere financiară referitoare
la pensii, consiliere fiscală (nu contabilitate),
consiliere privind investițiile în timpul pensiei,
consiliere referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, consiliere referitoare la servicii
de recuperare a împrumuturilor, consultanță
financiară pentru câștigătorii la loterii,
consultanță financiară privind acționariatul
angajaților, consultanță financiară privind
cumpărarea și vânzarea de afaceri, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind lichidările, consultanță
financiară în sectorul energetic, consultanță
privind activitatea bancară, consultanță privind
finanțarea proiectelor energetice, consultanță
privind finanțele întreprinderilor, consultanță
privind fondurile de investiții, consultanță
privind investiția de capital, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță profesională în materie de finanțe,
consultanță în materie de investiții, consultanță
în materie de pensii, consultații în domeniul
estimărilor fiscale, consultații în domeniul
evaluărilor fiscale, consultații în domeniul
financiar, elaborarea rapoartelor financiare,
emiterea de extrase de cont, estimări financiare
pentru costuri de reparații, evaluare financiară
și rapoarte de credit, evaluare și analiză
financiară, evaluarea financiară a costurilor
energiei termice, evaluări financiare în procesul
de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, furnizare de informaţii financiare
cu privire la industria financiară implicată în
investiţii care au ca scop mediul înconjurător,
furnizare de informații computerizate referitoare
la titluri de valoare, furnizare de informații
financiare computerizate, furnizare de informații
financiare investitorilor, furnizare de informații
financiare online, furnizare de informații
financiare prin intermediul unui site, furnizare
de informații financiare prin terminale de
calculator, furnizare de informații financiare
privind cheltuielile cu combustibilul, furnizare
de informații financiare referitoare acțiuni,
furnizare de informații financiare referitoare
la bursa de valori, furnizare de informații
privind conturi bancare prin telefon, furnizare de
informații privind indicele de prețuri, furnizare

de informații privind investițiile, furnizare de
informații privind piața bursieră, furnizare de
informații privind prețurile obligațiunilor, furnizare
de informații privind prețurile ratelor de pe
piețele monetare, furnizare de informații privind
serviciile financiare, furnizare de informații
privind stabilirea prețurilor la acțiuni, furnizare
de informații, consultanță și consiliere în
domeniul investițiilor bancare, furnizare de
informații privind conturile (financiare), furnizare
de informații privind prețurile mărfurilor, furnizare
de informații referitoare la administrarea
de conturi fiduciare, furnizare de informații
referitoare la investiții tranzacționate public,
furnizare de informații referitoare la pensii,
furnizare de informații referitoare la preț
pentru instrumente la termen, furnizare de
informații referitoare la prețurile fondurilor
mutuale, furnizare de informații referitoare
la tranzacții cu cărți de credit, furnizarea
de informații financiare pentru profesioniști
în domeniul administrării de portofolii,
pentru administrarea portofoliilor, furnizarea de
informații privind ipotecile, informații financiare,
informații financiare furnizate dintr-o bază
de date electronică, informații financiare
furnizate prin mijloace electronice, informații
financiare pentru investitori, informații privind
investițiile, informații și evaluări financiare,
înregistrare de acțiuni, înregistrare de transfer
de acțiuni, înregistrare de tranzacții financiare
între părți, înregistrare de tranzacții între
părți cu privire la investiții, înregistrarea de
titluri de valoare, înregistrarea de tranzacții
între părți cu privire la acțiuni, înregistrarea
transferului de titluri de valoare, întocmire
de analize financiare referitoare la mărfuri,
întocmire de analize financiare referitoare
la piețele de obligațiuni, monitorizare de
portofolii financiare, monitorizarea performanței
investițiilor, organizare de studii de fezabilitate
financiară, pregătirea rapoartelor și analizelor
financiare, previziuni financiare, procesarea
informațiilor financiare, servicii actuariale legate
de tranzacții financiare, servicii computerizate
de consultanță financiară, servicii computerizate
de informații financiare, servicii consultative
în domeniul financiar, servicii de analiză
financiară privind investițiile, servicii de analiză
și cercetare financiară, servicii de baze de
date financiare, servicii de cercetare economică
și financiară, servicii de cercetare privind
investițiile, servicii de cercetare în domeniul
bancar, servicii de cercetare în domeniul
investițiilor financiare, servicii de consiliere
economică financiară, servicii de consiliere
financiară pentru companii, servicii de consiliere
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financiară pentru persoane fizice, servicii de
consiliere financiară privind managementul
activelor, servicii de consiliere financiară
privind planurile de pensionare, întocmire de
rapoarte financiare privind finanțarea proiectelor
de clădiri, întocmire de rapoarte financiare
referitoare la proiecte de construcții, întocmirea
analizelor financiare privind titlurile de valoare,
servicii de consiliere financiară furnizate pentru
bancheri, servicii de consiliere financiară
furnizate pentru inspectori, servicii de consiliere
financiară privind titlurile de valoare, servicii
de consiliere privind datoriile, servicii de
consiliere privind investițiile financiare, servicii
de consiliere privind investițiile și finanțele,
servicii de consiliere privind ipoteca, servicii
de consiliere privind managementul riscului
(financiar), servicii de consiliere referitoare la
ameliorarea gradului de ipotecare, servicii de
consiliere referitoare la servicii de împrumut,
servicii de consiliere și consultanță financiară,
servicii de consiliere și management financiar,
servicii de consultanță fiduciară, servicii de
consultanță financiară și de investiții, servicii
de consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
de consultanță privind acțiunile, servicii de
consultanță privind finanțarea lucrărilor civile
și a proiectelor de infrastructură, servicii de
consultanță privind finanțele personale, servicii
de consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță referitoare la acordarea
finanțării în domeniul marinei comerciale, servicii
de consultanță referitoare la administrarea
banilor, servicii de consultanță referitoare la
credit, servicii de consultanță în materie
de titluri de valoare, servicii de consultanță
și de informații financiare, servicii de date
financiare computerizate, servicii de evaluare
a riscurilor de investiții, servicii de gestionare
și analiză a informațiilor financiare, servicii de
informare financiară, servicii de informare privind
evaluarea financiară a întreprinderii, servicii de
informare referitoare la obligațiuni, servicii de
informare referitoare la titluri de valoare, servicii
de informare referitoare la transferul automat
de fonduri, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
servicii de informare în materie de acțiuni, servicii
de informare în materie de operațiuni bancare,
servicii de informare și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate pentru
capitaluri, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, servicii de informații
computerizate privind gestiunea financiară,
servicii de informații computerizate privind
investițiile, servicii de informații computerizate

referitoare la aspecte în domeniul bancar, servicii
de informații cu privire la prețurile acțiunilor,
servicii de informații despre piața financiară,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și a
transmisiilor prin satelit, servicii de informații
financiare pentru instituții financiare furnizate
prin rețele de calculatoare și transmisii prin
satelit, servicii de informații financiare privind
cardurile de credit pierdute, servicii de informații
financiare privind piețele bursiere, servicii de
informații financiare referitoare la carduri de
credit furate, servicii de informații financiare
referitoare la piețele de obligațiuni financiare,
servicii de informații financiare cu privire la
persoanele fizice, servicii de informații privind
plata automatizată de conturi, servicii de
recuperare a informațiilor financiare, servicii
de înregistrare automată pentru tranzacții
financiare, solicitare de informații și consultanță
în materie de credite, studii financiare,
verificări de cecuri, consiliere financiară privind
planificarea fiscală, planificare de fideicomisuri
patrimoniale, planificare financiară de natură
fiduciară, planificare financiară privind taxele
școlare, planificare financiară în materie de
obligații fiscale, planificare financiară în vederea
pensionării, planificare fiscală (nu contabilitate),
planificarea pensiei, punere la dispoziție de
planuri de economii și investiții, servicii de
consiliere privind planificarea financiară, servicii
de planificare a pensiilor, servicii de planificare a
taxelor școlare, servicii de planificare financiară
personală, servicii de planificare financiară și
de consiliere în investiții, investirea fondurilor,
subscrieri financiare și emisiuni de titluri de
valoare (banking de investiții), achiziții pentru
investiții financiare, acordare de finanțare
pentru firme în curs de înființare și nou
înființate, administrare de fonduri și de investiții,
administrare de investiții în pensii, administrare
de servicii de investiții de capital, administrarea
investițiilor în și distribuirea de anuități variabile,
cluburi de investiții, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale, curtaj de investiții
financiare în companii de energie, dezvoltare
de portofolii de investiții, finanțarea investițiilor,
fonduri mutuale, furnizare de informații online
privind conturile de investiții, furnizare de
informații prin telefon privind conturile de
investiții, gestionarea fondurilor deschise de
investiții, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară a programelor de investiții
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colective, gestiune financiară cu privire la
investiții, gestiunea activelor de plasament,
gestiunea investițiilor, gestiunea investițiilor
pentru cluburi și societăți mutuale, gestiunea
portofoliului financiar, intermediere de investiții,
în special investiții de capital, servicii de
finanțare și asigurare, intermediere în domeniul
investițiilor, investiții de capital, planificare
de investiții imobiliare, servicii administrative
privind investițiile, servicii ale societăților de
investiții, servicii ale trusturilor de investiții,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind fondurile comune de plasament, servicii
de conturi de investiții, servicii de custodie
a investițiilor, servicii de evaluare de opțiuni
pe acțiuni, servicii de gestionare a titlurilor
de valoare în raport cu restructurarea de
capital, împrumut de titluri de valori, servicii
de gestionare a acționariatului angajaților,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de investiții financiare privind industria
de imprimare, servicii de investiții pentru
clienți particulari, servicii de investiții în
proprietăți comerciale, servicii de management
de investiții financiare, servicii de multifinanțare
cu obținere de beneficii financiare, servicii de
planificare în materie de acțiuni, servicii fiduciare
de investiții, servicii fiduciare pentru fonduri
comune de plasament, servicii fiduciare pentru
investiții, servicii fiduciare și de consultanță în
investiții, servicii financiare privind investițiile,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii pentru conturi de investiții
furnizate de societăți financiare de tip building
society, servicii pentru investiții de bani.

───────

(210) M 2022 05308
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO, STR. DR.

OBEDENARU, NR. 8, PARTER,
AP. CAMERA 6, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RISO Scotti orez COLOSAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.04.11; 26.11.11; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

clase:
30. Orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez.
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,

(591) Culori revendicate: albastru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agentii
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, prelucrare de
date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
regruparea în avantajul terților a produselor de
tipul: orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez(exceptand 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 2022 05309
(151) 04/08/2022
(732) DZR FREE ZONE COMPETITION

SRL, STR.PETRE LICIU, NR.12,
C1, CAM.1, JUD.CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI, NR. 144,
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD COSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ARTEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

───────

17. Materiale de constructie, panouri de
polistiren pentru izolare, panouri de polistiren
pentru izolare, materiale și articole izolante și
pritoare,
materiale de etanșare pentru îmbinări în
construcții.
19. Panouri din polistiren utilizate în construcții,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale
și beton.
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(210) M 2022 05310
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
PARTER, AP. CAMERA 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

RISO SCOTTI THE
ITALIAN RICE EXPERT

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

30. Orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez.
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, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agentii
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, prelucrare de
date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
regruparea în avantajul terților a produselor de
tipul: orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, orez sub formă de cremă,
orez îmbogățit cu vitamine și alte minerale,
amestecuri de orez (exceptand 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 2022 05311
(151) 04/08/2022
(732) MERCURY MODA S.R.L., STR.

CARIEREI NR. 158, HALA 13,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COTPARK

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

35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț online, cu ridicata și cu amănuntul.

───────
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(210) M 2022 05312
(151) 04/08/2022
(732) MERCURY MODA S.R.L., STR.

CARIEREI NR. 158, HALA 13,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ROMEO & LIFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț online, cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 05313
(151) 04/08/2022
(732) MERCURY MODA SRL, STR

CARIEREI, NR. 158, HALA 13,
JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MISS LOLITA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț online, cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 05314
(151) 04/08/2022
(732) MARIN FLOREA, STR. ALEEA

TOHANI, NR. 1, BL. 30, ET. 7,
AP 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15; 27.05.17; 26.03.05;
26.04.05

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

12. Vehicule, locomotive, vagoane de cale
ferată, material rulant pentru căile ferate,
motoare pentru vehicule terestre.
35. Negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de comerţ cu
produsele din clasa 12.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, proiectare
tehnologică industrială.

───────
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(210) M 2022 05316
(151) 04/08/2022
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL INTRE TARLALE, NR.
1, JUD. ILFOV, COM. CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STALNA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), vodca.

───────

(210) M 2022 05317
(151) 04/08/2022
(732) MIP METRO GROUP

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, METRO-
STRASSE 1, 40235 DÜSSELDORF,
GERMANIA, DÜSSELDORF,
GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI,
NR. 14, ET.1, AP. 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREŞTI, 050558,
ROMANIA

(540)

La Doi Paşi Găseşti
exact ce-ţi doreşti

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.19; 26.11.03; 10.03.11

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, adezivi pentru papetărie sau pentru
uz casnic, decorațiuni și materiale pentru
artiști, pensule pentru pictat, mașini de scris
și articole de papetărie și de birou (cu
excepția mobiliei), papetărie și materiale pentru
instruire şi educație (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaje, incluse
în această categorie, caractere tipografice,
forme de tipar, saci de gunoi (din hârtie sau
din plastic), calendare detașabile, șervețele
din hârtie pentru îndepărtarea machiajului,
ornamente auto-adezive, plăcuțe cu adrese
pentru aparate de adresare, ștampile pentru
adrese, aparate de adresare, dosare pentru
hârtii, dosare pentru documente (papetărie),
umectoare pentru suprafețe gumate (rechizite

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu,
alb
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de birou), autocolante (articole de papetărie),
dulapuri pentru articole de papetărie (articole
de birotică), suporturi pentru pahare de bere,
tablouri (fotografii), înrămate sau neînrămate,
creioane, suporturi pentru creioane, mine de
creioane, ascuțitoare de creioane (electrice sau
nonelectrice), caiete (papetărie), prespapiere,
tăvițe de birou, ștampile, hârtie de scris, broșuri,
materiale pentru legat cărți, agrafe de hârtie, cutii
șabloane, steaguri, fanioane (din hârtie), rolă de
cerneală, acuarele (articole pentru uz școlar),
hârtie pentru filtru, degetar de cauciuc (rechizite
pentru birou), plicuri pentru sticle din carton
sau hârtie, folie de plastic pentru ambalat, foi
de celuloză regenerată pentru ambalat, forme,
clei (adezivi) pentru papetărie sau pentru uz
casnic, benzi elastice pentru birouri, capsatoare
pentru birouri, pioneze, plicuri (papetărie), filtre
(de hârtie pentru cafea), calendare, pungi pentru
gătit la microunde, opere de artă litografice,
hărți (geografice), pensule pentru pictură, pânze
pentru pictură, palete de pictură, trafalete,
șabloane pentru pictură, vopsele pentru pictură
(articole pentru uz școlar), șevalete pentru
pictori, cretă, pastă de modelat, caiete, prosoape
de mâini din hârtie, batiste de hârtie, hârtie
pergament, pancarte din hârtie sau carton,
cărți poștale, broșuri, produse de șters, cutii
de creioane, instrumente de scris, tablete de
scris, sigilii (sigilii), sigilii (ștampile), ceară pentru
sigilii, hârtie argintată, cutii pentru timbre (sigilii),
cutie cu cerneală pentru timbre, fețe de masă,
naproane și fețe de masă din hârtie, hârtie
igienică, pungi (plicuri, saci) din hârtie sau
plastic, pentru ambalare, articole din carton,
hârtie de împachetat, hârtie cerată, materiale de
desen, blocuri de schițe, table de desen (articole
pentru pictori), tocătoare de hârtie (pentru birou),
fețe de masă din hârtie, opere de artă și figuri din
hârtie sau carton și machete arhitecturale, pungi,
saci și articole pentru ambalare, depozitare și
hârtie, carton și plastic în scopuri de ambalare,
suporturi pentru documente, produse din hârtie
de unică folosință.
35. Servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
pe internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu chimicale, preparate de curățare,
preparate de lustruire și preparate abrazive,
preparate de înălbire, vopsele, articole de
farmacie, produse cosmetice, aparate de
ras și accesorii, parfumerie, articole de uz
casnic, obiecte de uz casnic de uz curent,
servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
carburanți, combustibil lampant și combustibil
pentru motoare, uleiuri și unsori industriale,

lubrifianți, lumânări, servicii de comerț cu
amănuntul, inclusiv prin internet și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu produse
din sectorul sănătății, preparate farmaceutice,
produse sanitare personale și articole de toaletă,
servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
mașini, uneltele și bunurile din metale comune,
articole de construcții, articole de bricolaj și
articole de grădinărit, articole pentru hobby și
articole pentru artizanat, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse electrice și electronice,
suporturi de înregistrări de sunet și suporturi
de date, servicii de vânzare cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin canale de
teleshopping, în legătură cu aparate de iluminat,
de încălzire, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de aerisire, de curățare cu abur și de călcat
cu abur, instalații sanitare și accesorii sanitare,
aparate electrice și non-electrice de uz casnic
sau de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu articole de sticlă, ceramică,
porțelan, articole de uz casnic sau de bucătărie
produse din metal și plastic, recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, tacâmuri, seturi de
oale și ustensile de gătit, servicii de comerț
cu amănuntul, inclusiv prin internet și/sau
prin canale de teleshopping, în legătură cu
decorațiuni și materiale decorative, și anume
ornamente, decorațiuni sezoniere, festive, de
petrecere și tematice pentru obiecte, servicii de
vânzare cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
internetului și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu sticlă pentru geamuri, ferestre,
mobilier de sufragerie, clădiri și suprafețe de
lucru, servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu ghirlande, steaguri și cearceafuri,
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/ sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu vehiculele și accesorii pentru
vehicule, biciclete și accesorii pentru biciclete,
vehicule motorizate cu două roți și accesorii,
artificii, servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu ceasornice și ceasuri/ceasuri de
mână și bijuterii, instrumente și aparate optice,
instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin canale de teleshopping, în legătură
cu tipărituri, papetărie, articole de birou, genți
și articole de șelărie, servicii de comerț cu
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amănuntul, inclusiv prin internet și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu mobilier,
mobilă, corturi, copertine, prelate, îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole textile, articole de acoperit
capul, articole din piele și imitații de piele,
valize, genți, rucsacuri, umbrele și umbrele
de soare, servicii de vânzarea cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul internetului și/sau prin
intermediul canalelor de teleshopping în legătură
cu jucării, aparate de sport, echipamente
și accesorii sportive, servicii de comerț cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse alimentare, fructe, legume
și băuturi, produse agricole, produse horticole
și produse forestiere, produse alimentare pentru
animale și accesorii pentru animale, plante,
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/ sau prin canale de teleshopping,
de articole pentru fumători, tutun produse de
tutun și alte stimulente naturale, și anume alcool,
cafea, ceai, ciocolată, zahăr și condimente,
precum și în legătură cu articole de uz
casnic, primirea, prelucrarea și gestionarea
comenzilor (funcții de birou), achiziții pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comenzi pentru terți
și gestionarea facturilor, facturare, desfășurarea
de programe de bonusare și de fidelizare,
fiind vorba de programe de fidelizare a
clienților în scopuri de marketing (incluse în
această clasă), publicitate, căutarea de clienți
și promovarea fidelizării clienților prin publicitate
prin poștă, organizarea și desfășurarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de materiale publicitare
și timp de publicitate în cadrul mediilor
de comunicație, închirierea de mașini și
echipamente de birou, închirierea de automate,
închirierea de standuri de vânzare, servicii de
consultanță și consiliere în afaceri, planificarea
și monitorizarea evoluțiilor afacerilor în ceea
ce privește aspectele organizatorice, planificare
(asistență) în domeniul managementului
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
în special pentru concepte de franciză,
servicii comerciale și servicii de informare a
consumatorilor, și anume licitații și servicii de
licitații, închirierea de automate, gestionarea
serviciilor pentru clienți, organizarea contactelor
de afaceri, furnizarea de servicii de cumpărături
din ușă în ușă, cu excepția serviciilor de
transport, servicii de evaluare comercială,
pregătirea de concursuri, consultanță și
informații de afaceri, servicii de agenţii de import
și export, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de comandă,

servicii de comparare a prețurilor, servicii de
achiziții pentru alții, servicii de abonament,
asistență în probleme de afaceri, servicii
de consultanță în domeniul managementului
afacerilor și servicii administrative, analiză
economică, cercetare și servicii de informare,
servicii de comodat, închiriere și leasing de
bunuri în legătură cu furnizarea serviciilor
menționate mai sus, servicii de consiliere și de
informare referitoare la serviciile menționate mai
sus.
36. Servicii financiare, în special birouri de credit
și emiterea de credite pentru comerțul cu ridicata
și cu amănuntul, finanțare pentru închiriere-
cumpărare cu plata în rate și aranjarea finanțării
pentru închiriere-cumpărare cu plata în rate,
închiriere, brokeraj și leasing imobiliare, servicii
de brokeraj referitoare la leasing, închirierea,
brokerajul, leasingul de bunuri imobiliare, servicii
de asigurare, servicii imobiliare, servicii de
amanet, emiterea de valori mobiliare și emiterea
de carduri cadou preplătite, servicii de custodie,
tranzacții financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare, estimări
financiare, închiriere și leasing de bunuri în
legătură cu furnizarea serviciilor menționate
mai sus, servicii de consiliere și de informare
referitoare la cele menționate mai sus
39. Transport, ambalarea și depozitarea
coletelor și/sau a bunurilor, colectarea și livrarea
coletelor și/sau a bunurilor, transportul coletelor
și/sau bunurilor cu vehicule, servicii de logistică,
în special preluarea comenzilor, depozitarea și
transportul coletelor și/sau mărfurilor, logistică
contractuală, logistică de achiziții, logistică de
distribuție și logistică de retur (gestionarea
stocurilor), distribuția petrolului sau a gazelor
prin conducte, servicii de parcare și de parcare
a vehiculelor, acostarea bărcilor și a navelor,
contractarea, închirierea și leasingul bunurilor
în legătură cu furnizarea serviciilor menționate
anterior, consiliere și servicii de consiliere și
informare referitoare la serviciile menționate
anterior, servicii de livrare a comenzilor.
41. Educație, divertisment și sport, educație
și formare pentru comerțul cu amănuntul și
optimizarea afacerilor, publicarea de materiale
tipărite și în medii electronice, traducere,
interpretare, cumpărare, închiriere și leasing
(fără posibilitatea de cumpărare prin rate sau
închiriere) de bunuri în legătură cu prestarea
serviciilor menționate mai sus, servicii de
consiliere și de informare referitoare la serviciile
menționate mai sus.

───────
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(210) M 2022 05318
(151) 04/08/2022
(732) GOLDIN COMERCIAL SRL, SAT

DRAGOMIRESTI VALE, JUD.
ILFOV, COM. DRAGOMIRESTI
DEAL, 077096, ILFOV, ROMANIA

(540)

GOBI

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
01.03.16

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

clase:
14. Metale prețioase, metale prețioase
semiprelucrate, cercei din metale prețioase,
butoni din metale prețioase, insigne din metale
prețioase, fire metalice (metale prețioase),
ceasuri din metale prețioase, lanțuri din metale
prețioase, aliaje din metale prețioase, brățări
din metale prețioase, sculpturi din metale
prețioase, figurine din metale prețioase, coliere
din metale prețioase, bijuterii din metale
prețioase, metale prețioase prelucrate sau
semiprelucrate, bijuterii din metale prețioase
placate, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii confecționate din metale prețioase,
cutii pentru bijuterii din metale prețioase,
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, pietre prețioase,
pietre prețioase sintetice, pietre prețioase
artificiale, pietre prețioase neprelucrate, imitații
de pietre prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, pietre prețioase și
semiprețioase, articole de bijuterie cu pietre
prețioase.

───────

(210) M 2022 05319
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
ET. P, AP. CAM. 6, SECTOR 5,
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)

RISO Scotti Sapori & Emozioni

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.01; 26.11.03; 26.05.01; 02.07.02

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, orez, orez
decorticat, orez vermicelli, orez glutinos, orez
instant, orez prăjit, orez integral, orez fiert, orez
condimentat, orez expandat, orez, tapiocă, orez
preparat, orez artificial (negătit), orez congelat
preparat, orez sălbatic (preparat), orez îmbogățit
(negătit), orez gătit și uscat, orez gătit la aburi,
amestecuri de orez, orez congelat preparat cu
condimente, orez sub formă de cremă, orez
îmbogățit cu vitamine și alte minerale, batoane

(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de cereale și batoane energizante, budincă de
orez, cereale pentru micul dejun din orez, biscuiți
din orez (senbei), ceai din orez brun prăjit,
chipsuri de orez, făină de orez, făină de orez
glutinos, făină din amidon de orez, fidele de orez,
fulgi de orez, fulgi de orez natural, hârtie de
orez comestibilă, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez fermentat cu malț
(koji), orez măcinat pentru consum uman, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, produse alimentare fabricate
din orez, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, pulpă de orez pentru scopuri
culinare, gustări pe bază de orez, rizoto, salată
de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, batoane de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet.
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, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de

programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agenţii
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, 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 lactate, prelucrare
de date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, regruparea în avantajul terților a
produselor de tipul: cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, amestecuri de orez, orez
congelat preparat cu condimente, orez sub
formă de cremă, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, batoane de cereale și batoane
energizante, budincă de orez, cereale pentru
micul dejun din orez, biscuiți din orez (senbei),
ceai din orez brun prăjit, chipsuri de orez,
făină de orez, făină de orez glutinos, făină
din amidon de orez, fidele de orez, fulgi de
orez, fulgi de orez natural, hârtie de orez
comestibilă, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat preparat,
orez congelat preparat cu condimente, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
orez fermentat cu malț (koji), orez măcinat
pentru consum uman, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
produse alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din orez, produse
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pentru gustări preparate din făină de orez, pulpă
de orez pentru scopuri culinare, rizoto, salată
de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, batoane de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet
(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 2022 05320
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
ET. P, AP. CAM. 6, SECTOR 5,
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)

RISO Scotti Ușor de Gătit

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.01; 26.11.03; 26.05.01; 02.07.02

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, orez, orez
decorticat, orez vermicelli, orez glutinos, orez
instant, orez prăjit, orez integral, orez fiert, orez
condimentat, orez expandat, orez, tapiocă, orez
preparat, orez artificial (negătit), orez congelat
preparat, orez sălbatic (preparat), orez îmbogățit
(negătit), orez gătit și uscat, orez gătit la aburi,
amestecuri de orez, orez congelat preparat cu
condimente, orez sub formă de cremă, orez
îmbogățit cu vitamine și alte minerale, batoane
de cereale și batoane energizante, budincă de
orez, cereale pentru micul dejun din orez, biscuiți

(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben, 
auriu
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din orez (senbei), ceai din orez brun prăjit,
chipsuri de orez, făină de orez, făină de orez
glutinos, făină din amidon de orez, fidele de orez,
fulgi de orez, fulgi de orez natural, hârtie de
orez comestibilă, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez fermentat cu malț
(koji), orez măcinat pentru consum uman, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, produse alimentare fabricate
din orez, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, pulpă de orez pentru scopuri
culinare, gustări pe bază de orez, rizoto, salată
de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, batoane de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet.
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, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,

difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de genţie
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, 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 lactate, prelucrare
de date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, regruparea în avantajul terților a
produselor de tipul: cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, amestecuri de orez, orez
congelat preparat cu condimente, orez sub
formă de cremă, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, batoane de cereale și batoane
energizante, budincă de orez, cereale pentru
micul dejun din orez, biscuiți din orez (senbei),
ceai din orez brun prăjit, chipsuri de orez,
făină de orez, făină de orez glutinos, făină
din amidon de orez, fidele de orez, fulgi de
orez, fulgi de orez natural, hârtie de orez
comestibilă, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat preparat,
orez congelat preparat cu condimente, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
orez fermentat cu malț (koji), orez măcinat
pentru consum uman, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
produse alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din orez, produse
pentru gustări preparate din făină de orez, pulpă
de orez pentru scopuri culinare, rizoto, salată
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de orez, sosuri pentru orez, tartă de orez,
terci de orez, terci din făină de orez, turte din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), amestec kheer
(budincă de orez), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), tăiței chinezesti din orez (bifun,
cruzi), turte de orez sote (topokki), făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de
orez expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, batoane de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, pâine, praf de copt, muștar, oțet
(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 2022 05322
(151) 04/08/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)

Most luxurious
Dunhill cigarettes

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

34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 05323
(151) 04/08/2022
(732) CILAS EXPERTIZE CF, STR. I.

T. MESCHENDORFER NR. 359,
BIROUL 8, JUDETUL BRASOV,
COMUNA SANPETRU, BRAȘOV,
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)

CILAS EXPERTIZE CF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

clase:
42. Servicii de inginerie, servicii de consultanță
tehnică, expertize tehnice (lucrări de inginerie),
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
ingineriei, servicii de expertize tehnice,
efectuarea de expertize tehnice, expertize
tehnice și servicii de explorare, cercetare
în domeniul ingineriei, servicii de inginerie
structurală, servicii de consultanță tehnică în
domeniul ingineriei civile, servicii de inginerie în
materie de proiectare de structuri.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05324
(151) 04/08/2022
(732) GADGET BIGBOYS S.R.L., STR.

BERCA NR. 5 - STR. ZELETIN
NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
013984, ROMANIA

(540)

gb.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert electronic.
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.

───────

(210) M 2022 05325
(151) 04/08/2022
(732) GADGET BIGBOYS S.R.L., STR.

BERCA NR. 5 - STR. ZELETIN NR.
1, BUCURESTI, 013984, ROMANIA

(540)

Gadget Boutique
(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert electronic.
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.

───────

(210) M 2022 05326
(151) 04/08/2022
(732) RISO SCOTTI DANUBIO SRL,

STR. DR. OBEDENARU, NR. 8,
ETAJ P, AP. CAMERA 6, SECTOR
5, 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)

S! con Riso RISO Scotti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.11

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

29. Ouă și produse din ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse lactate și înlocuitori, lapte
de orez, ulei din tărâțe de orez de uz alimentar,
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
aperitive alimentare pe bază de soia, amestecuri
de fructe și nuci preparate, batoane pe bază
de nuci și semințe, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, băuturi pe bază de lapte,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
băuturi pe bază de lapte de cocos, băuturi
pe bază de lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de arahide, băuturi pe bază de
ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
produse lactate, băuturi pe bază de soia utilizate
ca înlocuitori de lapte, chipsuri, chipsuri de
legume, chipsuri de soia, chipsuri pe bază de
legume, deserturi pe bază de fructe, deserturi
pe bază de lapte artificial, deserturi pe bază de
lapte, deserturi din iaurt, dulcețuri, frișcă, fructe
aromatizate, gemuri, fructe deshidratate, fructe
(jeleuri de -), gelatină, gustări pe bază de brânză,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
lapte, iaurt, înlocuitori de carne, înlocuitori de
lapte, înlocuitori de brânză, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, lapte de
ovăz, lapte de soia, lapte din boabe de soia,
mascarpone, nucă de cocos preparată, polen
preparat pentru alimentație, produse tartinabile
din fructe, produse lactate tartinabile, pulpă,
semințe comestibile, sucuri de legume pentru
gătit, sucuri din fructe utilizate la gătit, unt,
gogoși, piureuri de fructe.
30. Orez, orez decorticat, orez vermicelli, orez
glutinos, orez instant, orez prăjit, orez integral,
orez fiert, orez condimentat, orez expandat, orez,
tapiocă, orez preparat, orez artificial (negătit),
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
orez îmbogățit (negătit), orez gătit și uscat,
orez gătit la aburi, amestecuri de orez, orez
congelat preparat cu condimente, orez sub
formă de cremă, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, batoane de cereale și batoane
energizante, budincă de orez, cereale pentru
micul dejun din orez, biscuiți din orez (senbei),
ceai din orez brun prăjit, chipsuri de orez,
făină de orez, făină de orez glutinos, făină din
amidon de orez, fidele de orez, fulgi de orez,
fulgi de orez natural, hârtie de orez comestibilă,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de orez,
orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), orez congelat și preparat cu legume
și condimente, orez fermentat cu malț (koji), orez
măcinat pentru consum uman, orez (pregătit)
folosit pentru prepararea alimentelor de consum

(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben,
turcoaz
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uman, produse alimentare fabricate din orez,
produse alimentare extrudate preparate din orez,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, pulpă de orez pentru scopuri culinare,
gustări pe bază de orez, rizoto, salată de orez,
sosuri pentru orez, tartă de orez, terci de orez,
terci din făină de orez, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole precum: miere,
propolis, lăptișor de matcă, ceară de albine,
fagure brut, biscuiți de orez, turte din orez,
budinci de orez, gustări tip prăjitură din orez,
aperitive (tartine), batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri din cereale, chipsuri de porumb, fulgi,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, plăcinte, produse de patiserie
aromate, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacksuri din grâu extrudat, amestec
de condimente, agenți de îngroșare vegetali,
agenți de îngroșare sintetici pentru alimente,
amestecuri pentru umpluturi (alimente), arome
alimentare, condimente, esențe pentru gătit,
aluat pentru biscotti, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), biscuiți crackers,
arome pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, cornuri,
cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înlocuitor de
cremă, pâine, panettone (cozonac italian),
pateuri cu ciocolată, produse de caramel,
produse de cofetărie congelate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tiramisu, siropuri și melasă, creme congelate,
dulciuri înghețate, cacao, lapte (cacao cu -),
preparate pe bază de cacao, pudră de cacao,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente
preparate din aluat, amestecuri pentru produse
de brutărie, cereale, drojdie și agenți de dospire,
malț (extras de -) pentru alimentație, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, baghete,
brioșe, prăjiturele, batoane dulci, dulciuri, glazuri,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, orz (făină de -), soia (făină
de -), aluat, amestecuri de patiserie, biscotti,
înghețată, înlocuitor de înghețată, snacks-uri
crocante, produse de patiserie din făină de
cartofi, gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, covrigei,

gustări rapide preparate cu grâu, gustări rapide
preparate din porumb, pâine cu umplutură,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri din orez
cleios (chapsalttock), biscuiți din orez în formă
de granule (arare), amestec kheer (budincă
de orez), prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), turte de orez sote (topokki), prăjitură de
orez în formă de semilună (songpyeon), prăjituri
uscate din făină de orez cu zahăr (rakugan),
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
batoane de ovăz, biscuiți.
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, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de agenție
de import și export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, prelucrare
de date, sistematizare și management, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, regruparea în avantajul terților a
produselor de tipul: ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, produse lactate
și înlocuitori, lapte de orez, ulei din tărâțe de
orez de uz alimentar, amestec de uleiuri vegetale
pentru uz alimentar, aperitive alimentare pe bază
de soia, amestecuri de fructe și nuci preparate,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane
pe bază de fructe și fructe nucifere, băuturi pe
bază de lapte, băuturi pe bază de lapte cu aromă
de cacao, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte de arahide, băuturi pe bază
de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază
de produse lactate, băuturi pe bază de soia
utilizate ca înlocuitori de lapte, chipsuri, chipsuri
de legume, chipsuri de soia, chipsuri pe bază
de legume, deserturi pe bază de fructe, deserturi
pe bază de lapte artificial, deserturi pe bază de
lapte, deserturi din iaurt, dulcețuri, frișcă, fructe
aromatizate, gemuri, fructe deshidratate, jeleuri
de fructe, gelatină, gustări pe bază de brânză,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
lapte, iaurt, înlocuitori de carne, înlocuitori de
lapte, înlocuitori de brânză, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, lapte de
ovăz, lapte de soia, lapte din boabe de soia,
mascarpone, nucă de cocos preparată, polen
preparat pentru alimentație, produse tartinabile
din fructe, produse lactate tartinabile, pulpă,
semințe comestibile, sucuri de legume pentru
gătit, sucuri din fructe utilizate la gătit, unt,
gogoși, piureuri de fructe, orez, orez decorticat,
orez vermicelli, orez glutinos, orez instant, orez
prăjit, orez integral, orez fiert, orez condimentat,
orez expandat, orez, tapiocă, orez preparat, orez
artificial (negătit), orez congelat preparat, orez
sălbatic (preparat), orez îmbogățit (negătit), orez
gătit și uscat, orez gătit la aburi, amestecuri
de orez, orez congelat preparat cu condimente,
orez sub formă de cremă, orez îmbogățit cu
vitamine și alte minerale, batoane de cereale și
batoane energizante, budincă de orez, cereale
pentru micul dejun din orez, biscuiți din orez
(senbei), ceai din orez brun prăjit, chipsuri de
orez, făină de orez, făină de orez glutinos,
făină din amidon de orez, fidele de orez, fulgi
de orez, fulgi de orez natural, hârtie de orez
comestibilă, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri

gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), orez congelat preparat, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
orez fermentat cu malț (koji), orez măcinat
pentru consum uman, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
produse alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din orez, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
pulpă de orez pentru scopuri culinare, gustări
pe bază de orez, rizoto, salată de orez, sosuri
pentru orez, tartă de orez, terci de orez, terci
din făină de orez, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole precum: miere,
propolis, lăptișor de matcă, ceară de albine,
fagure brut, biscuiți de orez, turte din orez,
budinci de orez, gustări tip prăjitură din orez,
aperitive (tartine), batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri din cereale, chipsuri de porumb, fulgi,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, plăcinte, produse de patiserie
aromate, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacksuri din grâu extrudat, amestec
de condimente, agenți de îngroșare vegetali,
agenți de îngroșare sintetici pentru alimente,
amestecuri pentru umpluturi (alimente), arome
alimentare, condimente, esențe pentru gătit,
aluat pentru biscotti, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), biscuiți crackers,
arome pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, cornuri,
cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înlocuitor de
cremă, pâine, panettone (cozonac italian),
pateuri cu ciocolată, produse de caramel,
produse de cofetărie congelate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
tiramisu, siropuri și melasă, creme congelate,
dulciuri înghețate, cacao, cacao cu lapte,
preparate pe bază de cacao, pudră de cacao,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente
preparate din aluat, amestecuri pentru produse
de brutărie, cereale, drojdie și agenți de dospire,
extras de malț pentru alimentație, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, baghete,
brioșe, prăjiturele, batoane dulci, dulciuri, glazuri,
umpluturi din ciocolată pentru produse de
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brutărie, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, făină de orz, făină de
soia, aluat, amestecuri de patiserie, biscotti,
înghețată, înlocuitor de înghețată, snacks-uri
crocante, produse de patiserie din făină de
cartofi, gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, covrigei,
gustări rapide preparate cu grâu, gustări rapide
preparate din porumb, pâine cu umplutură,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri din orez
cleios (chapsalttock), biscuiți din orez în formă
de granule (arare), amestec kheer (budincă
de orez), prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), turte de orez sote (topokki), prăjitură de
orez în formă de semilună (songpyeon), prăjituri
uscate din făină de orez cu zahăr (rakugan),
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
batoane de ovăz, biscuiți (exceptând transportul
lor), 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.

───────

(210) M 2022 05330
(151) 04/08/2022
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O.,

LEGIONÓW 37, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14 A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

TEDI Și Prietenii Naturii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.01.16; 01.03.06

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri din
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, maro, verde,
galben, portocaliu
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(210) M 2022 05331
(151) 04/08/2022
(732) SPORTS EVENTS CONCEPT SRL,

STR. BUREBISTA 12/16, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, 540259,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

360 Video Booth Mures

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

───────

(210) M 2022 05332
(151) 04/08/2022
(732) KERS STAR SRL, STR. DECEBAL,

BL. 9, SC. B, ET. 2, AP. 34,
JUDETUL ALBA, ZLATNA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

keRs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02

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

4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, ceară
(industrială), ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, felinare (lumânări), parafină.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, fierărie, articole mici din armătură
metalică, containere din metal pentru depozitare
sau transport, cutii din metal comun, închizători
metalice pentru cutii, bronzuri pentru pietre
funerare/monumente de bronz pentru morminte,
bronzuri (piese de artă), busturi din metal comun,
figurine din metal comun/statuete din metal
comun, cripte metalice funerare, crucifixuri din
metale comune, altele decât bijuteriile, mânere,
tăblii şi zăvoare metalice, fitinguri metalice,
fitinguri metalice pentru sicrie, feronerie/articole
metalice, de mică dimensiune, garduri metalice
pentru morminte, monumente metalice pentru
morminte, cavouri metalice, stele funerare
metalice, plăci metalice pentru morminte/plăcuţe
funerare metalice, plăci memoriale din metal/
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plăcuţe memoriale din metal, etichete metalice,
cupe comemorative din metal comun.
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, şi 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, suporturi de înregistrare digitale,
cititoare de coduri de bare, programe
de calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, programe de operare
pe calculator, înregistrate, software pentru
dezvoltarea de aplicaţii, componente software
pentru calculator, înregistrate, aplicaţii software,
aplicaţii mobile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
telefoane mobile, rame foto digitale, semne
digitale, fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, etichete electronice pentru
produse, publicaţii electronice, descărcabile,
seturi de date, înregistrate sau descărcabile,
circuite integrate, carduri cu circuite integrate
(carduri inteligente)/carduri inteligente (carduri
cu circuite integrate), emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, unităţi flash usb.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, pietre funerare
şi cavouri, nemetalice, împrejmuiri pentru
morminte sau cavouri, nemetalice/împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, cripte funerare,
nemetalice, statuete, busturi şi piese de
artă din piatră, ciment sau marmură,
plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, stele funerare, nemetalice,
ornamente din piatră, pietre de mormânt/
pietre funerare, plăcuţe memoriale, nemetalice,
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, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, sicrie, fitinguri pentru sicrie, nemetalice,
garniture nemetalice pentru sicrie, mobilier
bisericesc, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, mânere şi
zăvoare nemetalice, urne funerare, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,

flori artificiale, ghirlande artificiale, brasarde/
banderole de braţ (accesorii de îmbrăcăminte),
cordoane pentru ornamente.
31. Plante şi flori naturale, plante şi flori, uscate,
pentru decorare, coroane din flori naturale,
coroane funerare.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
închirierea spaţiului publicitar, scrierea de texte
publicitare, publicarea de texte publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, actualizarea
materialelor de publicitate, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, publicitate cu
plata per click, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, 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, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, dezvoltarea de concepte
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, desfășurarea de evenimente
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
strângere la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri cuprinse în clasele: 4, 6, 9,
19, 20, 24, 26, şi 31, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

474

42. Design industrial, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, stocarea electronică a datelor,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, software ca serviciu (saas),
filigranare digitală (watermarking), servicii de
grafică digitală.
44. Aranjamente florale, realizarea coroanelor.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de crematoriu, servicii de îmbălsămare,
activităţi funerare, organizarea ceremoniilor
funerare, consiliere în perioada de doliu,
organizarea întâlnirilor religioase, consultanţă
spirituală, servicii de cosmetică funerară.

───────

(210) M 2022 05334
(151) 05/08/2022
(732) AUTOMAC CONSTRUCT SRL,

STR. VLAHITA NR.4, BL.PM8,
SC.C, ET.8, AP.105, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032272, ROMANIA

(540)

AUTOMAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare.

───────

(210) M 2022 05335
(151) 05/08/2022
(732) REAL NATURAL COSMETICS

SRL, STR. ION ROATĂ, NR. 9/
A, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN, 4A/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SENSE OF NATURE
MADE IN ITALY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
plasturi și materiale pentru pansamente.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: maro (HEX
#B26D40), gri

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), albastru (HEX #0000D0)
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(210) M 2022 05338
(151) 05/08/2022
(732) MONALISA INHERITANCE

SRL, SOSEAUA OLTENITEI
NR.10, BL.2C, SC.2, ET.10,
AP.77, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

MI MONALISA INHERITANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

18. Piele şi imitaţii de piele, bagaje şi genţi de
transport, umbrele de ploaie şi de soare, curele,
genti, serviete, rucsacuri.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
urmatoarelor produse: piele şi imitaţii de piele,
bagaje şi genţi de transport, umbrele de ploaie

şi de soare, curele, genti, serviete, rucsacuri,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
acoperirea capului (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, promovarea
comerciala, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor.

───────

(210) M 2022 05339
(151) 05/08/2022
(732) IONITA AUREL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR 208, BL V39 ,SC
1, AP 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAHALA RAI BANDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Fotografie, aparate pentru transmiterea si
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri de vinil
compact discuri, discuri de vinil, dvd uri si alte
suporturi de inregistrare digitala.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05340
(151) 05/08/2022
(732) BANGSONIC SRL, STR.

PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUD. GALAȚI, VÂNĂTORI,
800198, GALAȚI, ROMANIA

(540)

HYDROHOLD
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.01.05; 29.01.13

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

1. Săruri de sodiu (compuși chimici), dolomit
pentru scopuri industriale, produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
carbonați, carbonat de calciu, carbonat de
magneziu.

───────

(210) M 2022 05341
(151) 05/08/2022
(732) BANGSONIC SRL, STR.

PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUD. GALAȚI, VÂNĂTORI,
800198, GALAȚI, ROMANIA

(540)

SUPER LAVETA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 29.01.12

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

24. Pânza care imită pielea animalelor, pânză,
material textil, țesătură, pânze de bumbac,
materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
țesătura tricotata, pânze pentru utilizare la
produse textile.

───────

(210) M 2022 05342
(151) 05/08/2022
(732) VERT FOTO SRL, STR. LIVEZII

NR. 6, JUD. BIHOR, BEIUŞ,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,,
BL.D-10, AP.3, ORADEA, 410346,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Vert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, publicarea de fotografii, instruire în
fotografie, servicii ale unui fotograf, fotografii
de tip portret, compoziții fotografice pentru
terți, editare de filme (fotografice), închiriere
de reproduceri fotografice, instruire în utilizarea
echipamentului fotografic, servicii de fotografie
de nuntă, servicii educative în arta fotografică,
închirieri de aparate de fotografiat, servicii de
fotografiere din drone, producție audio și video
și fotografie, servicii educative în arta developării
fotografice, producție audio, video și multimedia
și fotografie, demonstrații de echipamente
fotografice (cu scop didactic), închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, 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,
fotoreportaje, servicii de fototecă, servicii de
căutare în fototeci, servicii educative în arta
fototipiei, furnizare de servicii de traducere,
servicii de interpretare simultană, servicii de
interpretare și traducere, subtitrare, consultanță
editorială, corectare de manuscrise, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de cărți
și recenzii, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,

(591) Culori revendicate: verde (RGB 146,
191, 52, RGB 69, 133, 50), maro (RGB
99, 55, 32), negru (RGB 0, 159, 227,
RGB 43, 42, 41), albastru

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
yallow C), albastru (Pantone 298C)
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editare de publicații, editare de texte scrise,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, 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
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizare online de benzi desenate și
romane grafice care nu pot fi descărcate,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, microeditare, publicare
de afișe, publicare de anuare, publicare de
anuare imprimate (de tip pagini aurii), publicare
de broșuri, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de cărți audio, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
editare de muzică, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, publicare de cântece, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți legate de tehnologia informației,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de hărți
geografice, publicare de jurnale, publicare de
lucrări muzicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de manuale, publicare de manuale
de instruire, publicare de manuale școlare,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, 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 materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de prospecte,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste și
cărți, publicare de povești, publicare de reviste,
publicare de publicații periodice, publicare de
texte, publicare de texte sub formă de CD-
ROM-uri, publicare de texte sub formă de
mijloace electronice, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare de texte
muzicale, publicare de ziare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare online de ziare electronice,
publicare și editare de cărți, publicare și
editare de materiale tipărite, publicarea de
calendare, publicarea de cataloage cu informații
turistice, publicarea de materiale multimedia
online, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicarea de versuri de
cântece sub formă de foi volante, redactare
de scenarii, nu în scopuri publicitare, redactare
de texte, redactarea de scenarii, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, redactarea
discursurilor politice, publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor, publicarea
de scenarii de teatru, publicații de literatură
didactică, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, scriere de scenarii,
servicii de agenție literară, servicii de caligrafie,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de consultanță în materie de publicare
de cărți, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
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teletext, servicii de paginare pentru alte scopuri
decât cel publicitar, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de transcriere
muzicală, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii de reporteri de știri, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment, educație
și instruire, furnizare de activități recreative,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment pentru tabere
de vară, organizare de competiții, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de concursuri
muzicale, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare
de tururi ghidate, organizare de webinare,
organizare și coordonare de baluri, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de galerii de artă,
servicii de maestru de ceremonii, servicii de
planificare de petreceri, servicii de recepție
(divertisment), servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist, servicii oferite de tabere de
recreere, servicii oferite de tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2022 05345
(151) 05/08/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)

DUNHILL ODYSSEY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 05346
(151) 05/08/2022
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)

ODYSSEY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri: brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi 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, lichide pentru țigări/
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țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 05347
(151) 05/08/2022
(732) HOUSELY SRL, ALEEA

GAROFIȚEI NR. 11, SPAȚIUL
COMERCIAL, BL. L62, ET. P,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, AP. 46, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Housely

(531) Clasificare Viena:
07.01.09; 27.05.01

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
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, proiectare
de case, alte construcții și clădiri.

───────

(210) M 2022 05348
(151) 05/08/2022
(732) ELENA GABRIELA COCOȘ, BD.

MATEI BASARAB NR. 101, BL.
MB20, SC. E, ET. 2, APT. 5, JUD.
IALOMIȚA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
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)

GLAMZ

(531) Clasificare Viena:
24.09.03; 24.09.10; 27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
decorațiuni interioare, veselă, tablouri, lenjerii
pentru pat, perne decorative, draperii, statuete
decorative, accesorii pentru draperii, tacâmuri
pentru bucătărie, prosoape pentru baie și
pentru bucătărie, covorașe pentru baie, accesorii
pentru baie, periuțe pentru dinți, corpuri de
iluminat, pene și flori decorative, accesorii pentru
bucătărie (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
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sau prin intermediul site-urilor web, 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 şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 05349
(151) 05/08/2022
(732) AXABIO MEDICAL SRL, ALEEA

ROZELOR, NR 26,SCARA
A, PARTER, AP 3, JUD. IAȘI,
MUNICIPIUL IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, CLADIREA
VIVANDO,STR 11 IUNIE, SC A, ETAJ
1, AP 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
400082, ROMANIA

(540)

MAXIM by Axabio Medical

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.13.02; 26.01.01; 26.01.14;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

clase:
5. Comprese, comprese din tifon, comprese
pentru ochi, comprese utilizate ca pansamente
10. Perfuzoare de uz terapeutic, instrumente
medicale, seringi medicale, tuburi medicale,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
injectoare medicale, ventuze medicale, spatule

medicale, drenuri de uz medical, cotiere de uz
medical, vaporizatoare de uz medical, scuipători
de uz medical, plicometru pentru uz medical,
nebulizatoare de uz medical, lavoare de uz
medical, irigatoare de uz medical, autoclave
de uz medical, tăvi de uz medical, scuipătoare
medicale, brățări de uz medical, nanoroboți de
uz medical, pipete de uz medical, tuburi pentru
uz medical, atele de uz medical, pulverizatoare
de uz medical, spatule de uz medical, tăvi pentru
instrumentar medical, ace de uz medical, truse
cu instrumentar medical, instrumente pentru
terapia medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, ace pentru seringi medicale, aparate
și instrumente medicale, lămpi solare de uz
medical, brățări magnetice de uz medical,
bureți artificiali pentru uz medical, material
elastomeric pentru uz medical, ploști de uz
medical (vase), lămpi de uz medical (curativ),
aparatură laser de uz medical, comprese reci
de uz medical, comprese abdominale de uz
medical, instrumente laser de uz medical,
învelitori termoelectrice de uz medical, bandaje
suspensoare de uz medical, centuri abdominale
(de uz medical), aparate medicale pentru
calmarea durerii, cutii adaptate pentru deșeuri
medicale, seringi de presiune pentru uz medical,
ace pentru injecții, de uz medical, aparate de
aspirare de uz medical, bandaje de suport de
uz medical, aparate cu pipetă de uz medical,
instrumente cu pipetă de uz medical, seringi tip
pară de uz medical, flacoane cu pipetă pentru uz
medical, aparate de încălzit (pentru uz medical),
vase pentru aspirație de uz medical, aparate
cu infraroșii de uz medical, lămpi de căldură
de uz medical, materiale de contenție de uz
medical, pompe de infuzie (de uz medical),
pungi de irigare de uz medical, măști de oxigen
de uz medical, filtre de lumină de uz medical,
câmpuri medicale din materiale textile nețesute,
aparate medicale pentru repararea discurilor
intervertebrale, suporturi pentru pungile de
gheață medicale, aparate pentru concentrarea
oxigenului, de uz medical, inele biomagnetice de
uz terapeutic sau medical, cupe pentru spălături
oculare, de uz medical, pulverizatoare cu
acționare electrică de uz medical, cuțite pentru
tăierea benzilor, de uz medical, perne (pentru
încălzire), neelectrice, de uz medical, perne
(comprese) (pentru încălzire), de uz medical,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
dispozitive medicale de abraziune pentru piele,
instrumente medicale folosite pentru investigații
audiologice, recipiente adaptate special pentru
eliminarea instrumentelor medicale, seringilor și
altor deșeuri medicale contaminate, inhalatoare
de uz medical (vândute fără conținut), dispozitive

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru încălzirea corpului pentru uz medical,
tuburi pentru recoltarea sângelui de uz medical,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale cu ultrasunete, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale pentru tratarea
hiperhidrozei, aparate medicale pentru dializa
renală, aparate medicale pentru cateterismul
uretral, electrozi folosiți cu aparate medicale,
aparate medicale pentru respirația asistată,
aparate de investigații medicale radiologice,
aparate medicale pentru tratamentul afecțiunilor
respiratorii, aparate medicale pentru afișarea
datelor tomografice, aparate medicale folosite în
chirurgia cardiacă
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
promovarea afacerii (publicitate)

───────

(210) M 2022 05350
(151) 05/08/2022
(732) SC B&C DELTAPRIM SERVICES

SRL, STR. ISACCEI NR. 40,
BIROU 2, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

printbu

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.09

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in folosul terților a unei game

variate de produse artizanale, obiecte de
decor personalizate, articole de imbracaminte
si accesorii personalizate (exceptand transportul
lor), pentru ca acestia sa le poata vedea si
cumpara cat mai convenabil, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul site-urilor web,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.

───────

(210) M 2022 05355
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA NR. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoDent
(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 05356
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA, NR. 27, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoDerma
(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 05359
(151) 06/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L, CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

fiiGO BY profi

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.03; 24.17.25

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din

hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în

(591) Culori revendicate: rosu, alb, gri inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază

principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,

tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
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de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,

produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
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farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-

uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
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scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2022 05360
(151) 06/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BL. 14
A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

fiiGO cafe

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.01

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton), fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în

principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
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hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de

vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
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ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu

ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
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carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,

promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(210) M 2022 05361
(151) 07/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

fiigo cafe

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 11.03.04; 26.11.03; 03.04.11

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,

periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.

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

29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt, cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
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de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).

30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri dulci, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, respectiv: miere cu plante
aromatice, lăptişor de matcă, faguri, batoane
dulci cu miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
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pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine

de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
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de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri

congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
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discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2022 05368
(151) 08/08/2022
(732) SOLAREX IMPEX SRL, STR.

RAULUI, NR. 419, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CAPTADIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Fungicide.

───────

(210) M 2022 05369
(151) 08/08/2022
(732) SIMTEL TEAM SA, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI, NR. 319,
CLĂDIREA X, OB410, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SIMTEL EMPOWERING
A GREEN FUTURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.03; 26.05.01

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

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, panouri solare pentru producerea de
energie electrică, încărcătoare solare, panouri
fotovoltaice, colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, suporturi de date

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7482C, 360C), negru, alb
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stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcție de instalații solare utilitare,
instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară, întreținere și reparare de instalații solare,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții de
uz locativ.
40. Generarea electricității din energie solară.

───────

(210) M 2022 05372
(151) 08/08/2022
(732) YIWU MINGGE ELECTRIC

APPLIANCE CO., LTD., ROOM
15A07, INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE
BUILDING, BUILDING 2,
ZHONGFU PLAZA, NO. 799
CHENGBEI ROAD, YIWU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU, NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOKANY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Masini de tuns barba, clesti de ondulat,
pensete pentru cuticule, placi de creponat,
instrumente de mana pentru ondularea parului,
aparate de ras, electrice sau ne-electrice, pile
de unghii electrice, aparate de lustruit unghii,
electrice sau ne-electrice, tampoane (buffere)
pentru unghii, electrice sau ne-electrice, masini
de tuns parul de uz personal, electrice sau ne-
electrice, masini de taiat unghii, electrice sau ne-
electrice, seturi de manichiura, aparate de epilat,
electrice sau ne-electrice, seturi de manichiura,
electrice, ondulatoare de gene, aparate de
impletit parul, electrice, aparate laser pentru
indepartarea parului, altele decat cele in scopuri
medicale.

───────

(210) M 2022 05373
(151) 08/08/2022
(732) OTP BANK ROMANIA SA, STR.

BUZEŞTI, NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

otp bank Green Dot

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 26.11.01; 26.01.01

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

9. Bancomate (atm), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, și
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, mașini
și dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
mașini de numărat și sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme și
aplicații software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operațiuni
financiare și bancare, fișiere de imagini și/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi
de date stocate sau descărcabile, suporturi
de stocare digitale sau analog, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente)/
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru

(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 368C), verde închis (Pantone
342C)
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citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,

demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.

38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,

36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cârdurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
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furnizarea de forumuri online: transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (saas),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicaţii software online.

───────

(210) M 2022 05374
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

DRAGONPARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 04.03.03

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artiști, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic
sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor),

(591) Culori revendicate: negru, alb, 
portocaliu(Pantone P40-6C)
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materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05375
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ASTROLAND ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.05

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),

(591) Culori revendicate: negru, alb, verde
(Pantone 208C), galben (Pantone
380C)
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materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05376
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ZAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

(591) Culori revendicate: negru, alb, verde
(Pantone 208C)
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20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05377
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ASTROPARK ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.05

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

(591) Culori revendicate: negru, alb, 
portocaliu(Pantone 7549C)
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20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05378
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

DRAGON LAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.05; 26.01.03;
04.03.03

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau

(591) Culori revendicate: negru, alb, rosu
(Pantone 185C)
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pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05379
(151) 08/08/2022
(732) SC HCR SRL, STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUDEŢUL
COVASNA, SF. GHEORGHE,
520005, COVASNA, ROMANIA

(540)

EPOCA DE GHEAȚĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau

pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 05380
(151) 08/08/2022
(732) DENOV MIO SRL, STR. GIB

MIHAESCU NR. 21, ET. 3,
JUDETUL VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

VALENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#EDD692, #BC9751, #CC9A34)

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

33. Vinuri, cidru alcoolic, vinuri din fructe.
───────
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(210) M 2022 05382
(151) 08/08/2022
(732) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE

VIEȚII REGELE MIHAI I DIN
TIMIȘOARA USVT, CALEA
ARADULUI NR.119, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN,
PTA. VICTORIEI NR. 5, SC. D, AP. 2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300030,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII

"REGELE MIHAI I"
DIN TIMIȘOARA USVT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 24.09.05; 07.05.05

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, malţ.
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 și de
cercetare industrială.

───────

(210) M 2022 05384
(151) 08/08/2022
(732) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE

VIEȚII REGELE MIHAI I DIN
TIMIȘOARA USVT, CALEA
ARADULUI NR.119, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN,
PTA VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300030,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

UNIVERSITY OF LIFE
SCIENCES "KING MIHAI I"
FROM TIMIȘOARA ULST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 24.09.05; 07.05.05

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, malţ.

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 și de
cercetare industrială.

───────

(210) M 2022 05385
(151) 08/08/2022
(732) ASOCIATIA SE POATE, STR.

REZERVELOR NR.64, BL.TARLA
76/1, PARCELA 4, AP.23, CAM.11,
SAT DUDU, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, 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)

se poate! it s possible!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.01; 26.01.02

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informaţii

în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale de sprijin,
organizare de întruniri educative, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, instruire practică
(demonstraţii), furnizarea facilităţilor de recreere,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), servicii oferite
de ateliere recreative, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, informare în legătură cu activități
culturale, organizare de activități recreative,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de competiții,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, pregătirea de
texte pentru publicare, prezentări audiovizuale,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, consiliere în carieră (educație),
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de expoziții
în scopuri recreative, coordonare de expoziții
cu scop educativ, coordonare de evenimente
educative, demonstrații în scop de instruire,
difuzare de materiale educative, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în domeniul
conștientizării necesității de mișcare, educație
în domeniul sănătății, educație vocațională
pentru tineri, orientare profesională (consiliere
în domeniul educaţiei sau formării), furnizare
de centre de pregătire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru încadrare în câmpul muncii,
furnizare de instruire în materie de tehnici de
comunicare, instruire prin intermediul târgurilor
şi expoziţiilor, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
conferințe cu privire la educație, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
organizare de evenimente educative, organizare
de expoziții în scop de instruire, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
seminarii educative, servicii de consultanță în
materie de educație, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
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organizare și coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale, servicii
de consiliere și informare privind cariera
(asistență educațională și de instruire), 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.

───────

(210) M 2022 05386
(151) 08/08/2022
(732) CARMEN SORETE, BD. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 101, SAT
DOBROEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA
CONSTANTIN-FLORIN MERCAN,
BD. NICOLAE BĂLCESCU NR.
65B, SAT DOBROEŞTI, JUD.
ILFOV, COMUNA DOBROEŞTI,
ILFOV, 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)

GattoDolce

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște (paste umplute), covrigi, covrigei,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți
(prăjiturele), cornuri, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
pe bază de ciocolată, deserturi cu înghețată,
iaurt înghețat, parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi
de înghețată, biscuiți, bezele, brioșe (muffins),
ecleruri, fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri,
vafe, caramele (dulciuri)/caramele (bomboane),
dulciuri, deserturi preparate (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), aluat, cocă
de tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
nuci învelite în ciocolată, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, glazuri
dulci și umpluturi, spume pentru desert (produse
de cofetărie), fondante (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), turtă
dulce, halva, macarons, marţipan, clătite,
produse de cofetărie din fructe, pâtés en
croûte (plăcinte), praline, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, profiterol, napolitane.

───────

(210) M 2022 05388
(151) 08/08/2022
(732) WILLOW RESIDENTIAL S.R.L.,

ȘOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.
89A, CORP C2, ET. 4, RECEPȚIE,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

the ivy
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Servicii de promovare, difuzarea de
materiale publicitare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de investiții, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare.
37. Servicii de instalare de țevi, servicii de
construcții.

───────

(210) M 2022 05389
(151) 08/08/2022
(732) NATHALIE MARGA GHEORGHIU,

STR. IZBICENI NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZuZZi

(531) Clasificare Viena:
03.13.09; 27.05.01

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
albastru, bej, alb, gri

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,

acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi 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 şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
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
papetări 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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
38. Servicii de telecomunicații.
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.

───────
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(210) M 2022 05390
(151) 08/08/2022
(732) MIHAI-GEROGIAN CRISTEA, STR.

BIHORULUI NR.51, JUD. BIHOR,
MUNICIPIUL SALONTA, BIHOR,
ROMANIA
RADU VIDICAN, PȚA.UNIRII
NR.40, BLOC Z2, SC.A, ET.2,
AP.4, JUD. BIHOR, MUNICIPIUL
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE PFA, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUD. CLUJ,
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

FTWGYM FIT WORLD GYM

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.02;
29.01.12

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

35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
fitness, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie şi divertisment, servicii de sport
şi fitness, educaţie fizică, organizarea de
cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate
de către cluburile de fitness, furnizare de
instalaţii pentru săli de sport, organizare de
demonstraţii sportive, furnizare de servicii
de săli şi cluburi de sport, efectuarea de
antrenament sportiv, organizare de evenimente

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
1595 C), gri (Pantone 447 C), 447 C

sportive, competiţii şi turnee sportive, instruire
şi educaţie cu privire la sport, antrenamente
cu greutăţi, bodybuilding, gimnastică aerobică,
exerciţii fizice, reabilitare fizică, dietă,
alimentaţie, organizarea de concursuri de
aerobic, coordonarea antrenamentelor de
fitness, organizarea de cursuri de instruire
privind menţinerea formei fizice, servicii de
consiliere pentru menţinerea condiţiei fizice,
furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea
de instalaţii pentru exerciţii fizice în grup,
coaching sportiv (instruire), servicii ale unui
antrenor personal (fitness), servicii de sport și
fitness, coordonarea antrenamentelor de fitness,
pregătire în domeniul fitnessului, administrare
de centre de fitness, servicii ale cluburilor de
fitness, consultanță în materie de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online.
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(210) M 2022 05391
(151) 08/08/2022
(732) RALUCA DANIELA ANDREI, BD.

GHEORGHE ȘINCAI NR. 9, BL. 3
SC. C PARTER, AP. 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040000, ROMANIA

(540)

Elefantul Cici

(531) Clasificare Viena:
03.02.03; 27.05.01; 29.01.13

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi 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 şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări

sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetări 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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități 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 05392
(151) 08/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one CITY CLUB

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, roșu, negru, alb
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 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 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 marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, marketing prin influenceri, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, servicii de generare de
potențiali clienți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, 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), 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
imobiliară, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietațile
imobiliare, servicii de consultanță privind

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#29284e), alb
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proprietațile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere 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 05393
(151) 08/08/2022
(732) ANCA-IULIANA PÎRJOL, STR.

ZINCA GOLESCU NR. 47, BL. C1,
SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

DE COLO-COLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.03.02; 29.01.13

clase:
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de terasă berărie,
servire de alimente și băuturi, servicii de fast-
fooduri, servicii de rezervare a meselor.

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

───────
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(210) M 2022 05396
(151) 08/08/2022
(732) ALEXANDRU-IOAN CARCOANA,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 8, JUD.
ALBA, SEBES, 515800, ALBA,
ROMANIA

(540)

Alex Ercan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.24

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

41. Servicii de disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, producția de muzică,
producție de înregistrări video.

───────

(210) M 2022 05398
(151) 08/08/2022
(732) CARTOONIO SRL, STR.

FOISORULUI, NR. 8, BL.F3C, SC.1,
AP.3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Bagaje (pentru călătorie), borsete pentru
bărbați, geamantane, geamantane cu rotile,

genți, genți cu bandulieră, genți de călătorie,
genți de mână (poșete), genți de mână pentru
bărbați, genți de plajă, genți pentru sport, genți
și portofele din piele, ghiozdane, ghiozdane
școlare, mini-rucsacuri, portmonee de piele,
poșete din imitație de piele, poșete din piele,
ranițe, rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri
pentru camping, rucsacuri pentru alpiniști,
sacoșe pentru cumpărături pe roți, serviete din
piele, serviete din imitație de piele, suporturi
pentru carduri (portofele), suporturi pentru cărți
de credit, valize, valize cu rotile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru pictură (rechizite
școlare), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje (pentru
călătorie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu borsete pentru bărbați, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
geamantane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geamantane cu rotile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți cu bandulieră, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de călătorie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți de mână (poșete), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de mână pentru
bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți și portofele din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ghiozdane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu portmonee de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
poșete din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu poșete din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ranițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rucsacuri de munte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri pentru camping, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rucsacuri pentru
alpiniști, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sacoșe pentru cumpărături pe roți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu serviete din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu serviete din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru carduri (portofele),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru cărți de credit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu valize,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu valize cu rotile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri de
petrecere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu rechizite școlare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru pictură
(rechizite școlare), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cărți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bagaje (pentru călătorie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu borsete
pentru bărbați, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu geamantane, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu geamantane cu rotile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți cu bandulieră, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți de călătorie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți de
mână (poșete), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de mână pentru bărbați,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți de plajă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți pentru sport, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți și portofele din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ghiozdane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ghiozdane școlare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mini-rucsacuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
portmonee de piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu poșete din imitație de piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
poșete din piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ranițe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rucsacuri de munte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rucsacuri pentru camping, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu rucsacuri pentru alpiniști,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sacoșe pentru cumpărături pe roți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu serviete din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu serviete din imitație de piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru carduri (portofele), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi pentru cărți de
credit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu valize, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu valize cu rotile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cărți (jocuri),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri de societate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri de petrecere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării, jocuri și articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu articole de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rechizite școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pentru pictură (rechizite școlare), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cărți, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bagaje (pentru călătorie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu borsete pentru bărbați, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
geamantane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu geamantane cu rotile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu genți cu
bandulieră, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți de călătorie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu genți de mână (poșete), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu genți de mână pentru bărbați, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
genți de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți pentru sport,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu genți și portofele din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ghiozdane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu portmonee
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de piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu poșete din imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu poșete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ranițe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rucsacuri
de munte, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rucsacuri pentru
camping, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rucsacuri pentru alpiniști,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu sacoșe pentru cumpărături pe roți,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu serviete din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu serviete din imitație de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru carduri (portofele), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru cărți de credit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu valize, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu valize cu rotile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu jocuri
de societate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu jocuri de petrecere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jocuri de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
pictură (rechizite școlare), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bagaje (pentru călătorie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu borsete
pentru bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geamantane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
geamantane cu rotile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu genți
cu bandulieră, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți de călătorie, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți de mână (poșete), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți de mână
pentru bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți de plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genți pentru sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți și portofele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu portmonee de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu poșete din imitație de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu poșete din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ranițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rucsacuri de munte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rucsacuri pentru camping, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rucsacuri
pentru alpiniști, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sacoșe pentru cumpărături
pe roți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu serviete din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
serviete din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru carduri (portofele), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
cărți de credit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu valize, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu valize cu
rotile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți
(jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu jocuri
de petrecere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării, jocuri și articole de joacă, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
publicitate și marketing.

───────
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(210) M 2022 05399
(151) 08/08/2022
(732) CRISTIAN ADRIAN MATEI,

BD. 9 MAI NR. 57B, JUDEȚ
CONSTANȚA, TECHIRGHIOL,
CONSTANȚA, ROMANIA
CRISTIAN ADRIAN CHIFOI,
STR. ECATERINA VARGA NR.
26 H, JUDEȚ CONSTANȚA,
TECHIRGHIOL, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. BIANU IOAN, 27, BUCUREȘTI,
011091, ROMANIA

(540)

B BUBBLE WAFFLES

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.21; 26.01.01

clase:
30. Deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
clătite, clătite americane, vafe, gofre, vafe cu
înghețată, vafe cu topping, vafe din ciocolată,
produse pentru prepararea vafelor, vafe cu
glazură de ciocolată, gofre de ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi (vafe, gofre), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de preparare a
vafelor, servicii de mâncaruri (în special dulciuri)

și băuturi la pachet, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2022 05401
(151) 08/08/2022
(732) ARGEȘ MEDIA PRINT & ONLINE,

BDUL NICOLAE BĂLCESCU NR. 3,
BLOC L5, SC. D, ET.6, AP. 22, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110088, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ARGESPRESS

(531) Clasificare Viena:
24.15.13; 24.15.15; 27.05.01; 27.05.11;
26.11.12; 26.11.21

clase:
16. Cărți, cataloage, reproduceri grafice,
reprezentări grafice (tipărite), reviste (publicații
periodice), ziare, publicații periodice, tipărituri.
(gravuri)
35. Publicitate și marketing, servicii de lobby
comercial
41. Publicare online de ziare electronice

───────

(591) Culori revendicate: roz (HEX #be3d90)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 05403
(151) 08/08/2022
(732) ROMPREST SERVICII INTEGRATE

SRL, STR. PECHEA, NR.32-36,
ET.6, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A,
PARTER, SPAȚIUL ADMINISTRATIV
A2, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RSI AFACERI CURATE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 26.11.03; 26.04.01

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

35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse, utilaje și unelte pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse, utilaje și unelte pentru
curățenie, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de promovare a produselor și serviciilor,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, pregătire și plasare online de
anunțuri publicitare, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, 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,
servicii de telemarketing, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii de curățenie, curăţarea clădirilor
(interior), curățare de clădiri cu birouri și
clădiri cu spații comerciale, servicii de curățare
a birourilor, servicii de curățare a spațiilor
de protocol, servicii de menaj (servicii de
curatenie), servicii de curățare a spațiilor
industriale, servicii de curățenie industrială,
curățarea fabricilor, curățarea magazinelor,
curățarea spitalelor, curățarea monumentelor,
curățenie în spații publice, curățenie în locații
înainte și după evenimente, curățarea spațiilor
de divertisment, curățarea hotelurilor, pensiunilor
și restaurantelor, curățare igienică (toalete),
curățarea instalațiilor sanitare mobile, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), îndepărtare de
graffitti, vopsire, interioară şi exterioară, curățare
de covoare, curățarea jaluzelelor, curăţarea
coşurilor de fum, curăţarea geamurilor, curățare
și spălare de jgheaburi, închirierea maşinilor
de curăţare, furnizare de informații, consiliere
și consultanță cu privire la curățare, furnizare
de informații, consiliere și consultanță cu
privire la curățenie, servicii de dezinfectare,
dezinfecție, dezinfectarea clădirilor, servicii de
curățenie prin intermediul alpinismului utilitar,
lucrări de reparații la clădiri, întreținere de
clădiri, întreținere și reparații de conținut al
clădirii, renovarea clădirilor, renovarea interioară
a clădirilor, întreţinerea mobilei, servicii de
asamblare referitoare la montarea mobilierului,
deodorizarea tapițeriei, igienizarea tapițeriei,
construcţia şi demolarea de clădiri, servicii
pentru acoperişuri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de instalaţii termice, lucrări de instalaţii
electrice, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, instalare și service pentru sisteme de
securitate complexe, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, instalarea, repararea și întreținerea
alarmelor de incendiu, instalarea, repararea
și întreținerea echipamentelor de încălzire,
instalarea uşilor şi ferestrelor, montarea
cablurilor, repararea încuietorilor de siguranţă,
servicii de tâmplărie, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia echipamentelor şi maşinilor de birou,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și aparate de birou,

(591) Culori revendicate: albastru, galben, gri
deschis, gri inchis
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furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate de aer condiționat,
închiriere de echipamente pentru reparații,
informații în domeniul reparațiilor, instalare
de aparate de aer condiționat, instalare de
alarme, instalare de aparate de încălzire,
instalare și reparații de acoperișuri, instalare,
întreținere și reparații de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, instalare de sisteme
de iluminat, lăcătușerie (reparații), lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, întreținere și reparare
de aparate de încălzire, întreținere și reparare
de aparate de iluminat, întreținere și reparare
de aparate de aer condiționat, întreținere
și reparare de instalații de alimentare cu
apă, întreținere și reparare de instalații de
alimentare cu energie, reparații de ascensoare,
întreținere de ascensoare, servicii de curățare a
ascensoarelor, servicii de control al dăunătorilor,
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de exterminare
a dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii
de deratizare, servicii de dezinsecție, curăţarea
străzilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii de deszăpezire, întreținere
de drumuri, întreţinerea piscinelor, spălarea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, montarea
de gazon artificial, servicii de hardscaping
(amenajări peisagistice cu material nevegetal),
curățare și igienizare de vitrine frigorifice,
curățare și igienizare de camere frigorifice.
44. Întreținerea gazonului, amplasare de gazon,
servicii pentru îngrijirea grădinilor.

───────

(210) M 2022 05407
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

#RomâniaInteligentăFinanciar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05408
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR. Pentru o Românie
sănătoasă financiar.

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

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

───────

(210) M 2022 05415
(151) 09/08/2022
(732) S.C. MG TEC INDUSTRY S.R.L.,

STR.VAII NR 2, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

softy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie igienică, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie igienică de toaletă, role de hârtie igienică,
hârtie igienică sub formă de rolă, batistuțe
de hârtie, șervețele de hârtie, hârtie pentru
șervețele, șervețele din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, șervetele de masă din hârtie, șervețele
din hârtie pentru față, șervețele de masă din
hârtie, șervețele de toaletă din hârtie, șervețele
de hârtie pentru uz casnic, hârtie de toaletă,
căptușeli din hârtie pentru vasul de toaletă, role
de bucătărie (hârtie)

───────
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(210) M 2022 05416
(151) 09/08/2022
(732) TEODOR ADRIAN ION, STR.

SATURN, NR. 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

UP Rent a Car uprentacar.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.15; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.01; 24.17.02; 24.17.25

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 05427
(151) 09/08/2022
(732) SC. ANAIS & ALEX SRL, STR.

VATRA LUMINOASA NR. 1-27, BL.
D 7, SC. B , ET. 1, AP. 52, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANAIS TAILOR
(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
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare, sticlărie, porțelan și
ceramică
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 05447
(151) 09/08/2022
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR.16, PARTER, CAMERA 4,
AP.2, BUCURESTI, SECTOR 1,
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)

Domeniile Prince Matei Amurg

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

33. Vinuri neacidulate
───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#F7AB05), albastru (HEX #1878C7),
negru (HEX #2B2A29), alb
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(210) M 2022 05448
(151) 09/08/2022
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR.16, PARTER, CAMERA 4,
AP.2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040172, ROMANIA

(540)

Domeniile Prince
Matei Răsărit

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

33. Vinuri neacidulate.
───────

(210) M 2022 05471
(151) 10/08/2022
(732) FUNDAȚIA TIRIAC, SOS.

NORDULUI NR. 24-26, ETAJ
3, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Tiriac Foundation Trophy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Marketing pentru evenimente, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin

sponsorizare și contracte de licență referitoare
la evenimente sportive internaționale, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate online.
41. Organizare de turnee de tenis, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de tenis,
divertisment de tipul turneelor de tenis,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive,
supervizare și arbitraj în evenimente sportive,
furnizarea de informatii legate de evenimente
sportive, angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de reprezentanță).

───────

(210) M 2022 05493
(151) 10/08/2022
(732) KOFF DISTRIBUTION, STRADA

OXIGENULUI, NR. 2J, SAT
CALDARARU, JUD. ILFOV,
COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

koff.ro
(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,
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mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
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.

───────

(210) M 2022 05494
(151) 11/08/2022
(732) FARMACIA ANA-MARIA, STR.

TOAMNEI NR. 4, CAMERA
NR. 2, ET. 3, AP.3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020701, ROMANIA

(540)

Farmacia Ana
Maria - Farmacia la
nevoie se cunoaste!

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
preparate cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice si preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor si a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru păr, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, geluri de masaj, altele decât cele pentru
uz medicinal, balsamuri de păr (balsamuri-
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază
(preparat cosmetic), cremă cosmetică pentru
piele.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente

medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultaţii în domeniul
farmaceutic, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripţie
medicală, consultanţă şi servicii de informaţii
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, consiliere cu privire la produse
cosmetice.

───────

(210) M 2022 05497
(151) 11/08/2022
(732) SPIELMANN CRISTIAN - IOAN,

STR. EVREILOR DEPORTAȚI
NR. 14, ET. 1, BIROUL 117, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410078, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Hidro Flex
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
5519), negru

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

17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
materiale și articole izolante și opritoare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice, furtunuri
hidraulice, pneumatice, armaturi pentru toate
tipurile de furtun si sertizare furtun.

───────

(210) M 2022 05525
(151) 12/08/2022
(732) ANDREI-TIBERIU-VASILE

MUSCALU, STR. VLAD ȚEPEȘ,
BL. MUV6, AP. 3, JUDETUL
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

sunmarket

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.07.25

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

37. Încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, instalarea sistemelor alimentate cu
energie solară, întreținere și reparare de instalații
solare, instalare și întreținere de instalații termice
solare, întreținere și reparare de instalații termice
solare, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, întreținere
și reparare de instalații de încălzit solare,
instalare de sisteme de încălzire solară, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare

de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice.

───────

(210) M 2022 05526
(151) 12/08/2022
(732) SC CRILELMAR SRL, STR.

CIOCARLAU NR. 36, JUDETUL
GORJ, TARGU JIU, 210103, GORJ,
ROMANIA

(540)

CRITEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
20. Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente de
uz casnic sau de bucătărie.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, galben,
albastru
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(210) M 2022 05537
(151) 12/08/2022
(732) SC SECRET COLOR XMX SRL,

SAT DRAGUTESTI, NR.5, JUD.
GORJ, COMUNA DRAGUTESTI,
GORJ, ROMANIA

(540)

Vanni Couture vanni_couture
www.vannicouture.ro

(531) Clasificare Viena:
02.03.07; 27.05.01; 29.01.13

clase:
25. Haine pentru copii, haine de stradă pentru
fete, haine de stradă pentru bărbați, haine din
denim (jachete, pardesie etc.), sarafane (rochii),
rochii de plajă, rochii pentru femei, rochii drepte,
rochii din piele, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 05546
(151) 12/08/2022
(732) EGOAL SPORTS SRL, STR.

STIUBEI NR.40-42, ET.4, AP.16, CP
31873, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

e goal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, în domeniul serviciilor financiare și în
special criptomonede și blockchain, asistență în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, întrebări privind afacerile, publicarea
de texte publicitare, procesarea cuvintelor,
servicii de redactare în scopuri publicitare,
furnizarea de informații comerciale despre
produsele și serviciile proprii prin toate mediile,
inclusiv prin intermediul unui site web sau
platforme terțe, online sau offline, servicii
de revista presei in domeniul blockchain și
criptomonede, studii și cercetări de marketing,
analize, studii și cercetări pentru afaceri, sondaje
de opinie, realizarea de studii de piață care
implică sondaje de opinie, studii de piață, de
marketing, comerciale și de afaceri, realizarea
de reclame, promoții, anunțuri publicitare, pentru
criptomonede și blockchain, comercializarea și

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

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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regruparea în avantajul terților de criptomonede,
astfel încât terții să le cunoască și să
le achiziționeze comod, comercializarea și
regruparea în avantajul terților a produselor,
sistemelor, tehnologiilor privind criptomonedele
și blockchain, astfel încât terții să le cunoască
și să le achiziționeze comod, prezentarea pentru
vânzare și vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online în toate mediile,
pe site-uri proprii sau alte platforme media,
furnizarea de informații și sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu serviciile
prestate și produsele comercializate, inclusiv
asistență și consultanță, servicii de agentii
de import-export, activități de birou, evaluări
ale afacerilor finianciare, auditul afacerilor și
investițiilor, consultanță în organizarea afacerilor
și în investiții, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web sau platforme
media pe internet, servicii de intermediere
comercială, analiza costurilor.
36. Servicii de criptomonedă, adică furnizarea
unei monede digitale sau a unui jeton pentru
a fi utilizat de membrii unei comunități
online prin intermediul unei rețele informatice
globale, servicii de criptomonedă, adică monedă
digitală sau jetoane digitale care încorporează
protocoale criptografice, utilizate pentru a rula și
construi aplicații și blockchains pe o platformă
de calcul descentralizată și ca mijloc de plată
pentru bunuri și servicii, servicii financiare, și
anume, consultanță în gestionarea riscurilor
financiare, servicii de consultanță în domeniul
investițiilor financiare, schimburi financiare de
criptomonede, consultanță și cercetare în
domeniul strategiilor monetare, servicii de
investiții, și anume, servicii de consultanță și
dezvoltare a activelor, gestionarea activelor și
pasivelor financiare, consultanță în domeniul
utilizării strategice a instrumentelor financiare
derivate, tranzactii financiare prin blockchain,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain.

───────

(210) M 2022 05614
(151) 24/08/2022
(732) ANA SÎRBU, STR. MĂTĂSARI

NR. 57, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Ana Sirbu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

3. Aromatice (uleiuri esenţiale), măşti de
înfrumuseţare,  preparate   din  colagen   pentru
scopuri cosmetic, creme cosmetic, preparate
cosmetice pentru slăbit, loţiuni pentru scopuri
cosmetic, preparate fitocosmetice.
5. Preparate pentru purificarea organismului,
supliment  alimentar  pe  bază  de  plante,  fructe 
deshidratate  și  miere,  suplimente  dietetice  cu
efect     cosmetic,    digestive    pentru    scopuri
farmaceutice, suplimente enzimatice, laxative,
alifii, supliment alimentar cu rol purgativ/laxative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și online
pentru preparatele sanitare şi farmaceutice,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
postarea   de   afişe publicitare, furnizarea de
informaţii  de afaceri  prin  intermediul  unui  site 
web,  oferirea  de  informaţii  comerciale  şi 
consiliere  pentru  consumatori  în alegerea 
bunurilor şi serviciilor, răspândirea   materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
prezentarea  produselor  în  mediile  de 
comunicare,  în  scopuri de  comercializare  cu 
amănuntul.
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(210) M 2022 06046
(151) 01/09/2022
(732) CORINA-CATALINA LITU, STR.

MIHAELA RUXANDRA MARCU NR.
5A, BL. 107, SC. 1, AP. 3, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCURIA VINDECĂRII
(531) Clasificare Viena:

05.01.16; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 26.01.15; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, portocaliu

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

41. Predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, organizare de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizare de
baluri, organizarea și susţinerea de seminarii,
organizarea și susţinerea de simpozioane.
44. Îngrijirea sănătăţii, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale în domeniul
oncologiei, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de consultantă în domeniul asistentei
medicale, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
nevoi speciale, servicii de centre de sănătate,
îngrijire paliativă.

───────

44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare   pentru   persoane,   servicii    de
telemedicină, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie şi logopedie, servicii de medicină
alternative, servicii de aromaterapie, servicii
de saloane de înfrumuseţare, chiropractică,
depilarea cu ceară, coafură, servicii de sănătate
prin apă (spa), masaj, fizioterapie/terapie fizică,
servicii de sauna, servicii de solaria, servicii de
telemedicine,  servicii  de machiaj,  consiliere 
alimentară și nutrițională.

524
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2022 01123
16/02/2022 CORINA DENT SRL atelier de zâmbete by Corina

Listaru
15

2 M 2022 01725
08/03/2022 REINVENIO POWER

GROUP
PUNCT FOTOVOLTAIC 15

3 M 2022 01784 11/03/2022 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
MEDICINĂ PREVENTIVĂ
(SRMP)

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
MEDICINĂ PREVENTIVĂ

17

4 M 2022 02228
05/04/2022 PRIMARIA COMUNEI

HOLOD
IOSIF VULCAN 17

5 M 2022 02381
04/04/2022 PLS MARKA PAZARLAMA

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
pierre cardin 18

6 M 2022 02391
04/04/2022 ATELIERUL DE IDEI TRAIN-

IC SRL
MATHKADEMY IUBIM
MATEMATICA + - x ÷

18

7 M 2022 02446
06/04/2022 ALISEB TOURS S.R.L. Aliseb tours Romania

AGENTIE DE TURISM
24

8 M 2022 02456
06/04/2022 FON KOZMETIK SANAYI VE

TICARET LIMITED ŞIRKETI
CLaRaLINE Professional
MAKE-UP

25

9 M 2022 02632 13/04/2022 SOCIETATEA DE
PROMOVARE A VINULUI
S.R.L.

PELIN de URLAȚI 25

10 M 2022 02713
14/04/2022 MIKO MATEI IOAN CINEMA - TEATRU ”Florin

Piersic”
26

11 M 2022 02893
02/05/2022 THIRDEYE CONSULTING

SRL
Zirconia tehnică dentară 26

12 M 2022 02894
22/04/2022 MAZILU CHIRURGIE

RECONSTRUCTIVA SRL
ESTHƎMA by Dr. Gabriel
Mazilu

26

13 M 2022 02954 27/04/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

URIMED 27

14 M 2022 03114
03/05/2022 FIOR-DAFIN MUREȘANU Ma Muzeul Autografelor CLUJ

- NAPOCA
27

15 M 2022 03138
04/05/2022 MARIN PREDA PROTECȚIE

SRL
MARIN PREDA PROTECȚIE 27

16 M 2022 03166 04/05/2022 MAGIC GAMES AB SRL Magic SALA DE JOCURI 28

17 M 2022 03174
05/05/2022 BORG DESIGN SRL TOPUL FIRMELOR ACTIVE

LF ListaFirme.ro România
28

18 M 2022 03249
09/05/2022 OPTICA MEDICALA

MOSNITA NOUA SRL
OPTICA MEDICALA
MOSNITA NOUA

29

19 M 2022 03302 11/05/2022 WEAREBLIZZUP SRL Blizzup 29
20 M 2022 03354 12/05/2022 SC SILKWEB SA gomag.ro 30

21 M 2022 03357
12/05/2022 ASHA HAIR RO SRL AshaHair EXCLUSIVE HAIR

EXTENSIONS
30

22 M 2022 03366 13/05/2022 AESCULAP PROD SRL Feminofertil 31

23 M 2022 03417
16/05/2022 FLORIN IONITA NORISK.ro PREMIUM

EXCLUSIVE REAL ESTATE
31

24 M 2022 03420
19/05/2022 BRADORGIN FAM SRL Poftă bună, rețete cu Gina

Bradea
32
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25 M 2022 03437 17/05/2022 VICTORIA LIMITED SRL BUCHAREST GOLF CLUB 33
26 M 2022 03453 18/05/2022 MIHAI MERCAS TechnoDepo 33
27 M 2022 03504 19/05/2022 SC VITALL SRL Gentleman 33

28 M 2022 03519
20/05/2022 MIRASTAR SRL MIRASTAR TÂMPLĂRIE DE

ARTĂ
34

29 M 2022 03549
27/05/2022 ALBINA RESTAURANTE

S.R.L.
Fry Master 34

30 M 2022 03562 23/05/2022 S.C NOVA PROTECT SRL SC NOVA PROTECT SRL 35
31 M 2022 03583 23/05/2022 BIOCLINICA SA BIOCLINICA 35

32 M 2022 03596
23/05/2022 DECORINA HATS SRL DeCorina WILD MIND

UNDER THE HAT
36

33 M 2022 03601 24/05/2022 FLEXI PAPER SRL FLEXI 36
34 M 2022 03609 24/05/2022 GREEN LIFE MEDICAL

REMEDIUL TĂU
ALTERNATIV S.R.L.

GREEN LIFE MEDICAL
REMEDIUL TĂU
ALTERNATIV

37

35 M 2022 03620 24/05/2022 SC KLINTENSIV SRL Gospodina priceputa 37
36 M 2022 03629 24/05/2022 DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS
SA

GINKGOBIL 38

37 M 2022 03636
24/05/2022 ATRIUM COMPLEX

CONSTRUCT SRL
Salami premium quality 100%
autentic

38

38 M 2022 03641 25/05/2022 TERAPIA S.A. FARINGOSEPT SPRAY 38

39 M 2022 03647
25/05/2022 DAN CRISTIAN

ALEXANDRESCU
WEBSEM 40

40 M 2022 03657
25/05/2022 FABRICA DE PÂINE

ȘERBAN S.R.L.
GRANERO Prointegral 40

41 M 2022 03668 25/05/2022 CLAUDIU NECŞULESCU NAVIGO GRAAL 40
42 M 2022 03677 26/05/2022 MEDIA TASK CONSULT SRL VeloExpert 41
43 M 2022 03696 26/05/2022 PRODUCTIE MULTI NR SRL multinr 42
44 M 2022 03706 26/05/2022 RANKINE SRL THIA T 42

45 M 2022 03715
27/05/2022 SC TERAPIA SA Tu știi cât de ocupat e ficatul

tău ?
43

46 M 2022 03717
27/05/2022 SC TERAPIA SA RHINXYL- Desfundă nasul și

ușurează respirația !
44

47 M 2022 03723 27/05/2022 GHEORGHE POPESCU GOLD GENERATION 45
48 M 2022 03732 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest ColonDetox 45
49 M 2022 03758 30/05/2022 SC ANTIBIOTICE SA Faguria 46
50 M 2022 03767 30/05/2022 ADRIAN STÂNGĂ star donuts 46

51 M 2022 03774
30/05/2022 RATTAN NOBLESSE SRL RATTAN NOBLESSE mobilier

realizat manual
46

52 M 2022 03776 30/05/2022 VALENTIN RUSU VALI VIJELIE 47

53 M 2022 03782
30/05/2022 BIG CLEANING COMPANY

SRL
OZONE Spalatorie
Curatatorie BIG Craiovita

49

54 M 2022 03794 31/05/2022 MAUR SECURITY MAUR SECURITY 49
55 M 2022 03797 31/05/2022 TERAPIA S.A Rezolvare la balonare! 50

56 M 2022 03803
31/05/2022 ILIE IONUȚ HAUSER Premium

Heizkorper
51
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57 M 2022 03821
31/05/2022 SC . EUROPA STAR SRL BUNĂTĂRIE Bunătăţi din

grâne cum erau odată
51

58 M 2022 03823 31/05/2022 LOADINBOX SA CORN POWER 52

59 M 2022 03828
31/05/2022 LOLITA COMPANY SRL Natural Fresh Greens by

Lolita Company
53

60 M 2022 03832 31/05/2022 AGAPIA-EUGENIA METTKE Gradina cu Lavanda 55
61 M 2022 03840 01/06/2022 GABRIEL STAN electritec 55

62 M 2022 03854
02/06/2022 MARALEANZA SRL MICUL €CONOMIST ANA

ZAMBORI
56

63 M 2022 03856 02/06/2022 ROX ANA COM SRL Carmangeria RoxAna
Mănâncă tradițional, trăiește
sănătos!

56

64 M 2022 03866 02/06/2022 ADAMS VISION SRL NATURKING 57

65 M 2022 03877
02/06/2022 CACHAN CAPITAL

PARTNERS SRL
Dental Elite We care more 57

66 M 2022 03882 03/06/2022 LORELAI FOOD SRL Lorelai Food 58

67 M 2022 03892
03/06/2022 RESTAURANT BACOLUX

SRL
Bacolux Craiovita Hotel &
Events

58

68 M 2022 03907 03/06/2022 DASSTEC B2B SRL DASSTEC 58
69 M 2022 03910 03/06/2022 VINUM PÂNCOTA SRL SAINT-CLAIRE 59
70 M 2022 03921 06/06/2022 OLTENIA SPORT BEER 2 GO 59
71 M 2022 03939 06/06/2022 SC PARTY YUN SRL Party Yun 60

72 M 2022 03962
07/06/2022 GEORGIAN VIOREL

CIUGULEA
Denis Râmniceanu 60

73 M 2022 03971 07/06/2022 MECATES BRASOV SRL Mecates 62

74 M 2022 03993
07/06/2022 S.C. CASUAL

ENTERTAINMENT S.R.L
Gipsy Casual 63

75 M 2022 03998 08/06/2022 ONE UNITED PROPERTIES one MANAGEMENT 63
76 M 2022 04007 08/06/2022 HOME BOX OFFICE, INC. CASA DRAGONULUI 64

77 M 2022 04010
08/06/2022 BIOCOMP SRL Biosecuritate Ecologică

Integrată by BIOCOMP
65

78 M 2022 04021
09/06/2022 HORIA ALEXANDRU

PATACHI
Faluso 67

79 M 2022 04031 09/06/2022 SC EASTERN DIGITAL SRL cento 67

80 M 2022 04041
09/06/2022 DANIELLE ROYAL SALON

SRL
Danielle Royal Salon 68

81 M 2022 04058
10/06/2022 RECONDI SRL recondi keeping the flow since

'93
68

82 M 2022 04088
14/06/2022 T&P ALTERNATIVE

SOLUTIONS SRL
Viewtopia The Secret Land 69

83 M 2022 04089 14/06/2022 BTIME STORE Zenno 69
84 M 2022 04091 14/06/2022 FRIENDS 4 EVER S.R.L. BAR BOX 69
85 M 2022 04093 14/06/2022 FLEGO COM SRL COFFEE STOP 70

86 M 2022 04100
14/06/2022 ZOLTAN BAJUSZ

IOZSEF BAJUSZ
HUNTERSHOP.RO 70

87 M 2022 04132 14/06/2022 IRINA KOCHUBINSCAIA LA HOT 71
88 M 2022 04141 14/11/2018 V4 HOLDING V4 Tax Tax ADVISORY 71
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89 M 2022 04145
15/06/2022 MULTI DENT S.R.L. ID STOMATOLOGIE HIGH

END
72

90 M 2022 04168
15/06/2022 A.S. IN GORJ MEDIA AS in Gorj Noi lucrăm cu

cărțile pe față!
72

91 M 2022 04182 16/06/2022 CAMELIA ENESCU L LEGALITY 73

92 M 2022 04186
16/06/2022 SALUBRITATE 2000 SA SALUBRITATE 2000 TU ai

selectat, NOI am colectat!
73

93 M 2022 04196
16/06/2022 VASILE ANDREI

CEAUSESCU
Sun Properties 74

94 M 2022 04206 17/06/2022 MOVEMENT TEAM SRL urban PLAYFIELD 74
95 M 2022 04207 17/06/2022 S.C PURE LIFE S.R.L. Godly PURE 77

96 M 2022 04219
20/07/2022 VIRGIL ROBERT VAGNER OBSERVATORUL NAȚIONAL

TV
82

97 M 2022 04236
20/06/2022 OANA MIHAELA CORALIA

MANCIU
M 82

98 M 2022 04237 20/06/2022 LIVING STYLE DESIGN SRL LIVING STYLE 83

99 M 2022 04254
20/06/2022 COSMIN CONSTANTIN

COMSA
Diaspolup 83

100 M 2022 04256
20/06/2022 CICY RAND SRL BliNk GLASSWARE SINCE

1978
84

101 M 2022 04273
21/06/2022 ATELIER ALEXA DESIGN

SRL
Hey Precious HANDMADE
JEWELRY

86

102 M 2022 04275 21/06/2022 CARL REH WINERY SRL STIL DE OPRIŞOR 93

103 M 2022 04303
22/06/2022 LIGHTHOUSE

INTERNATIONAL INC.
AlerMax 93

104 M 2022 04336
23/06/2022 CATALIN-FLORENTIN

STOICA
ADVENTURE LAND 93

105 M 2022 04380
13/07/2022 GHEORGHE MARIUS

PRIPIS
OLYMP 94

106 M 2022 04391
14/01/2018 BWXT Isotope Technology

Group, Inc.
NEUCAP1 94

107 M 2022 04392
27/06/2022 AUTO-MOTO BANEASA

S.R.L.
ȘCOALA DE ȘOFERI
Băneasa

94

108 M 2022 04430
14/11/2018 V4 Holding, a.s. V4 Account ACCOUNTING

SERVICES
95

109 M 2022 04466
29/06/2022 GABRIELA RUXANDRA

CRISTACHE
CAM ice-cream 95

110 M 2022 04561 05/07/2022 ROSEADA GRUP S.R.L. Gift Shop 96

111 M 2022 04583
13/07/2022 RTC PROFFICE

EXPERIENCE SA
OFFICE EXPRESS 96

112 M 2022 04619 14/07/2022 ARTHAUS CONCEPT SRL BEUDIS 97

113 M 2022 04640
08/07/2022 ID SMART ELECTRONICS

S.R.L.
ev-chargers Charge your ride 97
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114 M 2022 04651 08/07/2022 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
BOTOSANI

HEROES' JOURNEY The
Premium Beer Changes
Everything SEMPER ALTIUS
The freedom to live The
Resolution Integration The
Return The Rebirth The
Treasure The Dark Night
The Approach The Trials The
Departure The Mentor The
Calling Status Quo

98

115 M 2022 04663
11/07/2022 SENSE8 DIGITAL

TECHNOLOGY SRL
sense8 engineering 98

116 M 2022 04666
11/07/2022 SENSE8 DIGITAL

TECHNOLOGY SRL
sense8 100

117 M 2022 04667
11/07/2022 SENSE8 DIGITAL

TECHNOLOGY SRL
sense8 102

118 M 2022 04669
11/07/2022 SENSE8 DIGITAL

TECHNOLOGY SRL
sense8 creative 103

119 M 2022 04670 11/07/2022 POWEREX ELECTRO SRL POWEREX energize your life 105
120 M 2022 04672 11/07/2022 POWEREX ELECTRO SRL POWEREX 105
121 M 2022 04675 11/07/2022 FLOTA I-DRIVE SRL Niños 106
122 M 2022 04678 11/07/2022 SC AETHER DENTAL SRL Green SMILEHOUSE 106
123 M 2022 04684 11/07/2022 BIBORTENI AQUA S.R.L. Biborțeni 106
124 M 2022 04685 11/07/2022 ORTOPLUS PHARMA S.R.L. Ortoplus Pharma 107

125 M 2022 04687
11/07/2022 TONI-C RICHARDSON

S.R.L.
T TONI-C RICHARDSON 107

126 M 2022 04688 11/07/2022 AYDOGAN OLGA cocomid'or 108
127 M 2022 04690 11/07/2022 CLAUDIU CIORBARU AWAKE THE DEMONS 108
128 M 2022 04693 11/07/2022 IMEDIVATION SRL YUNO CLINIC 109
129 M 2022 04694 11/07/2022 IMEDIVATION SRL YUNO 110

130 M 2022 04696
11/07/2022 BUSINESS MIND SRL BUSINESSVOICE vocea

afacerii tale
110

131 M 2022 04697 11/07/2022 DORNA MEDICAL SRL Dorna Medical 111
132 M 2022 04698 11/07/2022 TACO BELL CORP. #ISEEATACO 112
133 M 2022 04699 11/07/2022 TRIORIGIN SRL travelplus.ro 113
134 M 2022 04702 11/07/2022 ROPHARMA S.A. ACTIVIT ANTICOLESTEROL 113
135 M 2022 04703 11/07/2022 INFINITY FOR HOME SRL B.Come 113

136 M 2022 04708
11/07/2022 EUGENIA - MANUELA

STAICU
KI KEYA IMOBILIARE 114

137 M 2022 04709 11/07/2022 AVICOOPEX S.R.L. AVICOOPEX 114
138 M 2022 04710 11/07/2022 TOADER PĂUN #DEMILIOANE 115

139 M 2022 04712
11/07/2022 HUNT INNOVATION GROUP

SRL
HUNT INNOVATION GROUP 116

140 M 2022 04715 11/07/2022 ALKALOID AD SKOPJE SYRLENO 116

141 M 2022 04716
11/07/2022 IZAKAYA JAPANESE PUB

SRL
RUKA IZAKAYA 117

142 M 2022 04717
11/07/2022 VALEX INTERNATIONAL

EXIM SRL
IRRY 117
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143 M 2022 04720 12/07/2022 VASILE SILVIU PRIGOANA ETNO 117

144 M 2022 04727
12/07/2022 A. NATTERMANN & CIE.

GMBH
EsseCheck 118

145 M 2022 04728 12/07/2022 MIHAELA POSTOLACHE ContaGo 118
146 M 2022 04729 12/07/2022 ANTIBIOTICE SA PECTARO 118
147 M 2022 04732 12/07/2022 S.C. ANTIBIOTICE S.A. EZARA 118

148 M 2022 04734
12/07/2022 NICE TO MEAT YOU TWO

S.R.L.
LAKEVIEW beach, burgers &
bar

119

149 M 2022 04735
12/07/2022 A. NATTERMANN & CIE.

GMBH
Essentia Check 119

150 M 2022 04736 12/07/2022 MDC DUAL CONCEPT S.R.L. MIRENGO 120
151 M 2022 04739 12/07/2022 BOGDAN LASCĂR LASCAR 120
152 M 2022 04740 12/07/2022 MYPESEL S.R.L. pesel 121

153 M 2022 04745
12/07/2022 KINGA-MARIA HUDA KINGA VARGA FOLLOW

YOUR ANGEL
121

154 M 2022 04746
12/07/2022 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL ORIGINAL FILTERS

LONGS
123

155 M 2022 04747 12/07/2022 ACT SI POLITON SRL ap! 123

156 M 2022 04748
12/07/2022 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL ORIGINAL BLUE

LONGS
124

157 M 2022 04751 12/07/2022 DAREN AUTOMOBILE SRL 125
158 M 2022 04752 12/07/2022 DELTA STUDIO S.R.L. formmat by DELTASTUDIO 129
159 M 2022 04758 12/07/2022 CASA TRADITIEI S.R.L. el Guapo MEXICAN QUISINE 135
160 M 2022 04764 12/07/2022 RMG PRO GUARD RMG PRO GUARD 136

161 M 2022 04765
12/07/2022 NH&H PRODUCTION

EUROPE SRL
MAIskn 136

162 M 2022 04766
12/07/2022 SC VALENTIN & ALINA

IMPEX SRL
EST. 2022 DOMENIUL
VALEA MERILOR

140

163 M 2022 04767
12/07/2022 MAKEWAVES SRL LAKEVIEW beach, burgers &

bar
140

164 M 2022 04770
12/07/2022 NEW REAL ESTATE

CAPITAL SRL
SOLAR VILLAS by Atlantis
Romania

141

165 M 2022 04771 12/07/2022 MAKEWAVES SRL MAKEWAVES 144
166 M 2022 04772 12/07/2022 PINK POSTMASTER SRL IZZYGO 145
167 M 2022 04773 12/07/2022 AIKO EMANUELA VLAIC A.Soul 145
168 M 2022 04779 13/07/2022 KOREKT - BIZ SRL licori TOATE BUNE 146

169 M 2022 04781
20/07/2022 GEANA CONSTANTA-

CRISTINA
BEAUTIFUL MIND 148

170 M 2022 04782 13/07/2022 RAZVAN MACICI Rural by Macici 148
171 M 2022 04783 13/07/2022 NOROFERT S.A. Green Start 148
172 M 2022 04787 13/07/2022 AZTECA OCULT MEDIA SRL AZTEGRAMU 149
173 M 2022 04788 13/07/2022 INGINERIE CREATIVA

BIROU DE PROIECTARE
SRL

INGINERIE CREATIVA 149

174 M 2022 04793 13/07/2022 ALEXANDRU PENCEA PALY 150
175 M 2022 04794 13/07/2022 SC SOHO MOBILE SRL SOHO MOBILE 153



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

533

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

176 M 2022 04799
13/07/2022 RAREȘ PORUȚIU RADENT LASER SINTERING

TEHNICA DENTARA
154

177 M 2022 04800 13/07/2022 SORIN LAMBRINO
CIPRIAN DUMITRU
CARAGHIN

Unique Ballroom Dance and
Events

155

178 M 2022 04802
14/07/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Retina PAY 157

179 M 2022 04803 14/07/2022 ASOCIAȚIA KULTERRA
PENTRU PROMOVAREA
ARTELOR

MOBU International Art
Market of Bucharest

157

180 M 2022 04804 14/07/2022 S.C. REDIS CO S.R.L. PROBIBARS 158
181 M 2022 04805 14/07/2022 MARIBO PRODCARN SRL SAVE HORECA 158
182 M 2022 04808 14/07/2022 INFOFARM S & I SRL infopharm BUROV FORTE 158
183 M 2022 04809 14/07/2022 CULIPEI LAURA CATALINA MB Mov de Bucovina 159
184 M 2022 04814 14/07/2022 BARONY GEL SRL CV Viola & Carmelo 159

185 M 2022 04815
14/07/2022 NEMIRA PUBLISHING

HOUSE SRL
BOOKVERTISING 160

186 M 2022 04817 14/07/2022 LUMINITA ANDREEA MIHAI NOBLESS UNIQUE 161
187 M 2022 04820 14/07/2022 CONCELEX SRL #practicapebune 161
188 M 2022 04821 14/07/2022 DINA VIRTOSU AIR POWER 162
189 M 2022 04822 14/07/2022 C&R CUT SRL ZOOR store 162
190 M 2022 04823 14/07/2022 VIANDO EVENTS S.R.L. picapam 163

191 M 2022 04826
14/07/2022 CORA PRINT SRL Cora Print printing all around

you
164

192 M 2022 04827
14/07/2022 MARIUS GHEORGHE

VERDESI
Ro-mâncă 166

193 M 2022 04833
14/07/2022 MARIUS FLORENTIN

MOROMETE
Z Zenith Financial Intelligence 166

194 M 2022 04834 14/07/2022 SNS.GROUP.RO SRL BRAINWASHED 167
195 M 2022 04835 14/07/2022 SNS.GROUP.RO F**K OFF I'M SPECIAL 168
196 M 2022 04836 14/07/2022 SNS.GROUP.RO SRL SAVAGE MODE 168
197 M 2022 04839 14/07/2022 ZENTIVA, K.S. EVERTAS 168
198 M 2022 04840 14/07/2022 SNS.GROUP.RO SRL SUGAR DADDY 168
199 M 2022 04841 14/07/2022 MED LIFE SA FABRICAT ÎN ROMÂINE 169
200 M 2022 04842 14/07/2022 MYS DENTAL CLINIC SRL FOCUS DENTAL CLINIC 169
201 M 2022 04843 15/07/2022 AZET SHOP SRL FSD 170
202 M 2022 04844 15/07/2022 ARTI MONDO ANG SRL DACIA 171

203 M 2022 04849
15/07/2022 PARTIDUL UMANIST

SOCIAL LIBERAL
PARTIDUL UMANIST
SOCIAL LIBERAL

172

204 M 2022 04852 15/07/2022 SC R EXPERT GASTRO SRL 172
205 M 2022 04855 15/07/2022 DETAILING NUTS S.R.L. KNZ DETAILING 173
206 M 2022 04856 15/07/2022 DETAILING NUTS S.R.L. DYC DETAILING 173
207 M 2022 04858 15/07/2022 MĂNĂSTIREA PUTNA Mănăstirea Putna 173
208 M 2022 04861 15/07/2022 AESCULAP PROD S.R.L. Activit Omega Forte 175
209 M 2022 04862 15/07/2022 AESCULAP PROD S.R.L. Sforstop 175

210 M 2022 04867
18/07/2022 SC ORKLA FOODS

ROMANIA SA
Ardealul DE LA NAȘU' MARE 175



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

534

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

211 M 2022 04869
15/07/2022 MAILING SOFTWARE

DEVELOPER SRL
POSTPROOF 176

212 M 2022 04871
18/07/2022 ORKLA FOODS ROMANIA

SA
Ardealul DE LA NAȘA' MARE 176

213 M 2022 04872
15/07/2022 BEAR INTEREST PROJECT

SRL
Bear Interest Project THE
SAFE MOVE !

177

214 M 2022 04873
15/07/2022 LUCIAN CROITORU

NICOLAIE CULINA
SAMSKARA beach 178

215 M 2022 04876 15/07/2022 DIANA MIHAELA MATEI SNAGOV mansion 180
216 M 2022 04877 15/07/2022 FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ 180
217 M 2022 04878 15/07/2022 FUNDAŢIA NOUĂ NE PASĂ Nouă ne pasă 181
218 M 2022 04879 15/07/2022 DANTE INTERNATIONAL SA GUSTUL BATE DISTANȚA 181

219 M 2022 04882 15/07/2022 SC DON PEDRO SRL 1kg GREUTATE
GARANTATA KILO
CONFORT Ştii EXACT pe cât
dai banii

182

220 M 2022 04883 15/07/2022 ATRIUM MALL SRL ATRIUM MALL 183
221 M 2022 04888 15/07/2022 AMIX SHOP ONLINE SRL MARYALEX 183
222 M 2022 04890 16/07/2022 TC PRO ALUMINIUM SRL ALUMINIA 184
223 M 2022 04891 02/08/2022 SORIN SIRBOV REȚETA SĂNĂTĂȚII 184
224 M 2022 04892 17/07/2022 KBK KRAFT PROJEKT SRL aquaroo radacina apei pure 184

225 M 2022 04893
18/07/2022 ADRIAN COSMIN ZARIF Clubul România Democrată

CRD
185

226 M 2022 04894 18/07/2022 FIRENZE COM S.R.L. Finero Ciocolată 186
227 M 2022 04895 18/07/2022 FIRENZE COM S.R.L. Finero PRALINE 187

228 M 2022 04896
02/08/2022 S.C. ORINGIUS DESIGN

S.R.L.
oringius 187

229 M 2022 04899 18/07/2022 BOGDAN MARIAN SPĂTARU REVEALED 188
230 M 2022 04900 18/07/2022 THE TRIBE SRL Wonder Bun 188
231 M 2022 04901 18/07/2022 IULIA-MARIA DRISIS ACOVOY 188

232 M 2022 04902
18/07/2022 DAN - IONUȚ ANGHELUȘ

ADRIAN - MIHAI ANGHELUȘ
Deep in the Forest 188

233 M 2022 04903
18/07/2022 KRONBAU EURO

DEVELOPMENT SRL
KRONBAU 189

234 M 2022 04904 18/07/2022 IOANA-DANIELA CĂLIN IC ICONIC 191

235 M 2022 04906
18/07/2022 SOLARII LEGUME MOCOD

SRL
MOCODIA 192

236 M 2022 04907 18/07/2022 CONEX DISTRIBUTION S.A NORDIK 193

237 M 2022 04908
18/07/2022 CENTRUL JUDEȚEAN DE

CULTURĂ ȘI ARTE ARGEȘ
FANFARA ARGEȘUL 193

238 M 2022 04909 18/07/2022 GAMEDAY SPORT S.R.L. GAMEDAY FOOD & SPORT 194

239 M 2022 04910
18/07/2022 PROAGRI INTERNATIONAL

SP. Z O.O.
PROAGRI 194

240 M 2022 04911 18/07/2022 BIO HOLISTIC SRL Bio Holistic 195

241 M 2022 04913
18/07/2022 CORA OFFICE SOLUTIONS

S.R.L.
Cora Office SOLUTIONS 196

242 M 2022 04918
18/07/2022 SC WHITE RASNOW

INVEST SRL
Rasport 197
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243 M 2022 04919 18/07/2022 LUCIAN MEDINSCHI Munte-mă Frumos 197

244 M 2022 04920
18/07/2022 SNS.GROUP.RO SRL MORE PRECIOS THEN

GOLD
198

245 M 2022 04922
18/07/2022 S.C. THE STUDIO AM

UTOPIA S.R.L.
The Studio AM 198

246 M 2022 04923 18/07/2022 CERTION SRL RIVIeRa SUD 199
247 M 2022 04924 19/07/2022 AC HELCOR SRL MOSSEPT 200
248 M 2022 04925 19/07/2022 AC HELCOR SRL IMMUKIDS ASTROBEARS 200
249 M 2022 04926 19/07/2022 GIN CLINIC S.R.L. GINCLINIC 201
250 M 2022 04927 19/07/2022 HAIR TRIBE SALON S.R.L. Frizerescu BARBER SHOP 201
251 M 2022 04932 19/07/2022 HERMANNGAS SRL HERMANNGAS 202
252 M 2022 04933 19/07/2022 SC PlantExtrakt SRL VERDIOGAST 202
253 M 2022 04934 19/07/2022 SEINEANA PRODUCT S.R.L. MEȘTERUL SALATELOR

SEINEANA SPECIAL
PENTRU VOI! TRADIȚII DIN
1859

203

254 M 2022 04937 19/07/2022 OCTAVIAN SANDU PETRECETI CU NOI 203

255 M 2022 04938
19/07/2022 PHYLAXIA VETERINARY

MANAGEMENT SRL
CALVOCALM 204

256 M 2022 04941
19/07/2022 SERBAN ANCA-DIANA D mBC future-proof your

brand
205

257 M 2022 04942

19/07/2022 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

GENEROS TOP PREMIUM
ELITE COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA

206

258 M 2022 04943 19/07/2022 CARREFOUR ROMANIA SA prospeteria 207

259 M 2022 04944
19/07/2022 CLUBUL SPORTIV

MUNICIPAL CONSTANTA
CSM CT 207

260 M 2022 04945 19/07/2022 ENDEMOL SHINE ITALY SPA TU URMEZI! 208
261 M 2022 04946 19/07/2022 ELRO ENIGMA S.R.L. joytoy.shop 209

262 M 2022 04947 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

CAFE MARITA 209

263 M 2022 04948
19/07/2022 OVIDIU - GHEORGHE

ABDRUDAN
JÉRÔME 210

264 M 2022 04949
19/07/2022 OVIDIU - GHEORGHE

ABDRUDAN
fughi 210

265 M 2022 04950
19/07/2022 FIRST SECURITY

PROVIDER SRL
FIRST SECURITY
PROVIDER

211

266 M 2022 04952
19/07/2022 IONEL ANGHEL

MARIANA PORST
PAPA GYROS 211

267 M 2022 04954 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

ENERSPRINT 213

268 M 2022 04955 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

GASTOPAN 213

269 M 2022 04956 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

HEPAFORT 213
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270 M 2022 04957 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

ULCYLORI 213

271 M 2022 04958 19/07/2022 EDY CHAN 214

272 M 2022 04960 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

PROSTANATUR 214

273 M 2022 04961 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

OMEGAMAIS 214

274 M 2022 04962 19/07/2022 COSTIN CRETULESCU petite lala 215

275 M 2022 04963 19/07/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

LIPORAPID 215

276 M 2022 04966
19/07/2022 ALDIS SRL 1990 CĂLĂRAȘI Aldis gust

autentic românesc
215

277 M 2022 04967 19/07/2022 DOCTOR TROTINETA SRL DOCTOR TROTINETA 216
278 M 2022 04968 19/07/2022 SMS ALLEX SERV SRL FitterMaster 217

279 M 2022 04971 19/07/2022 DRAGOS BUNEA Drum Bun - Aplicația șoferilor
responsabili / Toate serviciile
mașinii tale într-o singură
aplicație

218

280 M 2022 04972 19/07/2022 SC BIO DRALBIN SRL MIEREA BUNICULUI 219

281 M 2022 04973
19/07/2022 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

AUTOMOBILISM SPORTIV
RALLY ROMANIA 220

282 M 2022 04974
19/07/2022 ACVILA PROTECȚIE ROU

SRL
ACVILA PROTECTIE ROU 220

283 M 2022 04977
20/07/2022 ONIX GUARD SECURITY

SRL
ONIX GUARD OGS
SECURITY

221

284 M 2022 04978
20/07/2022 NEXUS GUARD SECURITY

SRL
NEXUS GUARD SECURITY
NGS

221

285 M 2022 04979
20/07/2022 FOX PRIVATE SECURITY

SRL
FOX PRIVATE SECURITY 222

286 M 2022 04980 20/07/2022 LUC CONCEPT S.R.L. OnOptic 222
287 M 2022 04981 20/07/2022 LAVANDA BALLA SRL AURA ESSENTIAL 223

288 M 2022 04985
27/07/2022 FLORICICA VLAD VEGAN MIX NEGRO 2000

SUSHI
223

289 M 2022 04987
20/07/2022 ASOCIAȚIA MUNICIPALĂ DE

MINIFOTBAL BUCUREȘTI
CMFB SUPER LIGA
MINIFOTBAL BUCURESTI

224

290 M 2022 04988 20/07/2022 NICOLETA TEMELIE HARTA ASTRALA 225
291 M 2022 04989 20/07/2022 NICOLETA TEMELIE HARTA CERULUI 226
292 M 2022 04993 20/07/2022 PAWS NATURAL NUTRITION PawsMag LOVE FOR PAWS 227

293 M 2022 04994
27/07/2022 FLORICICA VLAD NEGRO MIX G

GASTRONATURA SUSHI
230

294 M 2022 04995
27/07/2022 FLORICICA VLAD NEGRO MIX NEGRO 2000

SUSHI
231

295 M 2022 04998 20/07/2022 ANASIA IMOB S.R.L. ANASIA 231
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296 M 2022 04999 20/07/2022 VIRGIL ROBERT VAGNER ASOCIAȚIA DE PROTECȚIA
MEDIULUI, APELOR ȘI
PĂDURILOR - WAGNER
GROUP

232

297 M 2022 05000 20/07/2022 AESCULAP PROD SRL NO SFOR 232
298 M 2022 05002 20/07/2022 ALEXANDRU RADUCANU BUCATARIA TV 232

299 M 2022 05003
21/07/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
RETINA PAY 233

300 M 2022 05004
21/07/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
DECENTRAL WORLD
FINANCE

233

301 M 2022 05005 21/07/2022 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

RETINA PAY A
DECENTRALWORLD
FINANCE INNOVATION

234

302 M 2022 05008 21/07/2022 INDACO SYSTEMS SRL INDACO LEGE 234
303 M 2022 05009 21/07/2022 INDACO SYSTEMS SRL INDACO ECON 235
304 M 2022 05012 21/07/2022 ADVICE IS SRL LA FIGURA 235
305 M 2022 05013 21/07/2022 OGORUL TĂU SRL Mr. Sem 238
306 M 2022 05015 21/07/2022 NICOLETA TEMELIE HARTA STELARA 239
307 M 2022 05018 21/07/2022 TC DEALS SRL TARTEK 240
308 M 2022 05019 21/07/2022 TRADITIONAL PLUS SRL 241

309 M 2022 05021
21/07/2022 SC INVEST INTERMED GF

I.F.N. SRL
myGOLD PLEASURE 242

310 M 2022 05022 21/07/2022 ENGIE ROMANIA S.A. Celsius 242
311 M 2022 05023 21/07/2022 ENGIE ROMANIA S.A. Ampero 244
312 M 2022 05024 21/07/2022 CAROLFY TETRACOM SRL KRISS FAST FOOD 245
313 M 2022 05025 21/07/2022 STUDIOBLU SRL BLUSMART 246
314 M 2022 05026 21/07/2022 ENGIE ROMANIA S.A. eFresh 247

315 M 2022 05028
21/07/2022 TUDOR MARIUS JAN tennis win TennisWin.com WE

LOVE TENNIS
248

316 M 2022 05029
21/07/2022 INOVA INTERNATIONAL

S.R.L.
INOVA International Complete
Business Solutions

249

317 M 2022 05030
21/07/2022 ECOPREST SOLUTIONS

SRL
CONTRACT DDD APP 250

318 M 2022 05031
21/07/2022 SC WEBTAB SRL Tare Bun natura are gusturi

bune
250

319 M 2022 05032 21/07/2022 SUCCES COMERCIAL SRL MAFS PLAY&CHILL 251

320 M 2022 05033 21/07/2022 SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE CLUJ-
NAPOCA

SCBI SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE CLUJ-
NAPOCA

252

321 M 2022 05034
21/07/2022 CAPATINA SEBASTIAN-

PETRU
YNY Sebi 252

322 M 2022 05036 21/07/2022 PRIVATE BROKER SRL 254
323 M 2022 05038 22/07/2022 ATLAS IMOBILIARE SRL ATLAS Express&Logistic 256
324 M 2022 05039 22/07/2022 POPA DORIN STRUVIT 256
325 M 2022 05042 22/07/2022 MARIUS POPA KOKO LOKO 256

326 M 2022 05043
27/07/2022 CRAZY PRINT S.R.L. CRAZY PRINT Propunem

idei, printăm soluții!
257
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327 M 2022 05044
22/07/2022 BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI SA
BET-XT 282

328 M 2022 05045
22/07/2022 ITV STUDIOS LIMITED SUNT CELEBRU SCOATE-

MĂ DE AICI!
283

329 M 2022 05047
22/07/2022 ACCENTURE SERVICES

SRL
CHANGE 4 IMPACT 284

330 M 2022 05048 22/07/2022 CRISTIAN FRONEA NICEBET SALĂ DE JOCURI 285
331 M 2022 05049 22/07/2022 OPTICAS OpticAS 285
332 M 2022 05055 22/07/2022 BDM ROOF SYSTEM S.R.L. IZOLAȚII SĂNĂTOASE IS 286

333 M 2022 05056
22/07/2022 BURSA DE VALORI

BUCUREŞTI SA
BET-NG 287

334 M 2022 05057 22/07/2022 VIOREL LORAND IORDAN
DIGITAL ART & SHAPE HUB
SRL

# hai la teatru 288

335 M 2022 05058
22/07/2022 EYES LOVE COFFEE S.R.L. COFEELS COFFEE WITH A

VISION
289

336 M 2022 05059 22/07/2022 MARIO STAR SRL GALAXY BET 290
337 M 2022 05061 22/07/2022 ANA MARIA NITA ATLAS NAVI 290
338 M 2022 05064 23/07/2022 MINTMUNK SRL MINTMUNK 290
339 M 2022 05065 24/07/2022 ELEXIER TEEAS SRL Elexier Teeas 292

340 M 2022 05067
24/07/2022 ADELINA GEORGIANA

CORAVU
Lina Ravu 292

341 M 2022 05069
25/07/2022 ASOCIATIA UNIUNEA

FORTELOR PATRIOTICE
UFP UNIUNEA FORȚELOR
PATRIOTICE

292

342 M 2022 05070 25/07/2022 SAVU CRISTESCU COSMIN REDPORT 293

343 M 2022 05071
25/07/2022 Savu Cristescu Cosmin THE LEVEL URBAN

CONCEPT APARTMENTS
296

344 M 2022 05072
25/07/2022 MIND ARCHITECT MEDIA

SRL
MIND ARCHITECT 298

345 M 2022 05074
25/07/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one Gallery 298

346 M 2022 05075 25/07/2022 DANUBE DELTA VILLA SRL Déjà blue 300
347 M 2022 05080 01/08/2022 SIP RENTAL AUTO SRL SIP RENTAL AUTO 300
348 M 2022 05084 25/07/2022 ECOPOLITIC MEDIA NEWS BUCUREȘTI 300
349 M 2022 05087 25/07/2022 TECHISM MOOD SRL Moș Martin CLUB 301
350 M 2022 05088 25/07/2022 CRUCEA BUCOVINEI SRL CRUCEA BUCOVINEI 301

351 M 2022 05089 25/07/2022 NELU PAUN BUJOREANU PROTEIN STATION
PROTEIN COFFEE, BREAKS
AND PROTEIN SHAKES

301

352 M 2022 05090 25/07/2022 AGRONOM BIO SOL S.R.L. MICRO-BIO NUTRIENT
FABRICA DE COMPOST
ORGANIC PRODUCTS

302

353 M 2022 05091
25/07/2022 S.C. REALMEDIA NETWORK

S.A.
imobiliare.ro PENTRU
FIECARE ÎNCEPUT

303

354 M 2022 05092
25/07/2022 S.C. REALMEDIA NETWORK

S.A.
imobiliare.ro 304

355 M 2022 05093
25/07/2022 ASOCIATIA INITIATIVA

ECOLOGISTA EUROPEANA
WONDER FEST 304
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356 M 2022 05094
25/07/2022 TRANSILVANIA FILM SRL SUNSCREEN FILM & ARTS

FESTIVAL
305

357 M 2022 05095 25/07/2022 SC DANUBIUS EXIM SRL SUMTECH by DANUBIUS 306
358 M 2022 05096 25/07/2022 ANCA CRINA HURGOI Prestige Imobiliare 306

359 M 2022 05097
25/07/2022 MAKEUP STEPS

INTERNATIONAL SRL
makeup Steps 307

360 M 2022 05098 25/07/2022 VLADUT MIHAI VRACIU LUNAR LABORATORIES 307

361 M 2022 05099
25/07/2022 FOOD EVOLUTION MEALS

S.R.L.
FOOD NATION 308

362 M 2022 05101 26/07/2022 DITA CONSTANTINA ÎMPREUNĂ LA HALF
MARATHON AZI VOM
SCHIMBA LUMEA ÎN BINE

309

363 M 2022 05102 26/07/2022 S.C. URBAN MOWGLI SRL URBAN MOWGLI 309
364 M 2022 05105 26/07/2022 BROMADE PRODUCTS SRL BROMADE 310
365 M 2022 05106 26/07/2022 SC TRITON SRL ENERGO 310
366 M 2022 05108 26/07/2022 RUAM BUCOVINA S.R.L. RUAM Coffee House 312
367 M 2022 05109 26/07/2022 ANTENA TV GROUP SA euforia lifestyle tv 313
368 M 2022 05111 26/07/2022 DINU RODILA ALFA ICE CREAM 315

369 M 2022 05112
26/07/2022 DINU RODILA ALFA PRESTIGE ICE

CREAM
316

370 M 2022 05113
26/07/2022 DINU RODILA ALFA ATLANT CUP ICE

CREAM
316

371 M 2022 05114
26/07/2022 DINU RODILA ALFA CAPSUNA

FERMECATA ICE CREAM
317

372 M 2022 05115
26/07/2022 DINU RODILA ICE CREAM ALFA

URSULICA BEAR
318

373 M 2022 05116
26/07/2022 DINU RODILA ALFA VAFA COPILARIEI ICE

CREAM
318

374 M 2022 05117 26/07/2022 DRAGOMIR MARINELA
CLAUDIA DRAGOMIR
MARINELA CLAUDIA

Hanna Lee 319

375 M 2022 05118 26/07/2022 NEXT MEDIA PRODUCTION
SRL
NEXT MEDIA PRODUCTION
SRL

Young Island Festival 319

376 M 2022 05120 26/07/2022 ANA-MARIA OLINGHERU K KASAI 319
377 M 2022 05121 26/07/2022 MIHAELA NICOLETA BAICU KRAUSE&DOGGY 320
378 M 2022 05122 26/07/2022 SIP GAMING SRL WILD GOOSE 320

379 M 2022 05125
26/07/2022 SPRINT CAR DISTRIBUTION

SRL
SPRINT OCEAN 321

380 M 2022 05126 26/07/2022 PASSEPARTOUT CAFE SRL Passepartout 321

381 M 2022 05128
26/07/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
UnlockWonder 321

382 M 2022 05130 26/07/2022 NOVARTIS AG ALLERFUZANE 322

383 M 2022 05132 26/07/2022 DITA CONSTANTINA CONSTANTINA
DITA BUCHAREST
INTERNATIONAL HALF
MARATHON & 10K

322
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384 M 2022 05134 27/07/2022 GATTINI PASTA SRL Gattini 322

385 M 2022 05135 27/07/2022 TRUTZI EDU S.R.L Grădiniţa MENTISE
UN ÎNTREG UNIVERS
PREGĂTIT PENTRU TINE

323

386 M 2022 05138
27/07/2022 SC UNIVERSAL PAZĂ ȘI

PROTECȚIE SRL
UNIVERSAL PAZĂ ȘI
PROTECȚIE

323

387 M 2022 05139 27/07/2022 GREEN NET SA Beautik storytelling 324
388 M 2022 05140 02/08/2022 MIHAI-BOGDAN DIACONU Balamuc Cafe 324
389 M 2022 05141 02/08/2022 DIACONU MIHAI-BOGDAN Delta Balamuc 324
390 M 2022 05144 04/08/2022 STANCU LUMINITA PFA W Wild Bracelets 325

391 M 2022 05145
27/07/2022 KINETO MEDICAL CARE

SRL
Kineto MEDICAL CARE 325

392 M 2022 05146 27/07/2022 CLEAN MAX SRL CELLO 326
393 M 2022 05147 27/07/2022 DANTE INTERNATIONAL SA DIN GRADINĂ by Freshful 327
394 M 2022 05148 27/07/2022 CERTION SRL Epico Beach 328
395 M 2022 05149 27/07/2022 PRO TV SRL CLANUL 329
396 M 2022 05150 27/07/2022 PRO TV SRL LA ORAȘ 331

397 M 2022 05151
28/07/2022 ANTENA TV GROUP SA ACADEMIA DE

INFLUENCERI
333

398 M 2022 05152 28/07/2022 ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA
TURISM IN BISTRITA-
NASAUD

Povestea Vinului in Podgoria
Lechinta by ADI Turism BN

335

399 M 2022 05153 28/07/2022 CARSUPREME SRL CarSupreme 335

400 M 2022 05154
28/07/2022 CRISTIAN - LUDOVIC

BOROS
VOCEA GRAȘILOR 337

401 M 2022 05155
28/07/2022 STROESCU MIHAI DANIEL

PFA
ORIGO redi at originem 337

402 M 2022 05156
28/07/2022 CRISTIAN - LUDOVIC

BOROS
AFTER 40 SHOW 338

403 M 2022 05159 28/07/2022 SANODOR SRL FLAXILK 339
404 M 2022 05160 28/07/2022 IMPERIAL GAS 2002 SRL HOTEL NEVADA 339
405 M 2022 05161 28/07/2022 RCS & RDS S.A DIGI INFO 341

406 M 2022 05162
28/07/2022 TURQUOISE BAKERY SRL Turquoise Bakery homemade

with
341

407 M 2022 05163 28/07/2022 SC SKY MAP SRL SKY MAP 342
408 M 2022 05164 28/07/2022 SC SKY MAP SRL HARTA STELELOR 342

409 M 2022 05165
28/07/2022 MITICĂ PELICAN gogoshell Gogoși turcești

&incă ceva delicios
343

410 M 2022 05166
28/07/2022 CRISTIAN - LUDOVIC

BOROS
DOAR FILME-NCAP 347

411 M 2022 05167 28/07/2022 UNIMIG STORE SRL QYNTECH 350

412 M 2022 05168 28/07/2022 OFICIUL ROMÂN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR

ORDA OFICIUL ROMÂN
PENTRU DREPTURILE DE
AUTOR

351

413 M 2022 05170
28/07/2022 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ PROFESIONAL

COFFEE CREAMER
353
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414 M 2022 05171 28/07/2022 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO CREMA
PERFETTA

354

415 M 2022 05172
28/07/2022 SPRINT CAR DISTRIBUTION

SRL
SPRINT ROAD 66 356

416 M 2022 05173 28/07/2022 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE
AROMA

356

417 M 2022 05177
28/07/2022 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ PROFESIONAL

HOT CHOCO
358

418 M 2022 05178 28/07/2022 IOAN BALABAN ULSANO OILS 359

419 M 2022 05179 28/07/2022 ASOCIAȚIA CAMERA
FRANCEZĂ DE
COMERȚ, INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ ÎN ROMÂNIA

LEBRIDGE CONNECTION,
INNOVATION,
COLLABORATION

360

420 M 2022 05181 28/07/2022 CURĂŢELUL MAGIC S.R.L. CURATELUL MAGIC 360
421 M 2022 05183 28/07/2022 TAMIGA S.R.L. Tamiga 361
422 M 2022 05184 28/07/2022 ANDREI-VALENTIN CIU Ava Rose 362
423 M 2022 05185 28/07/2022 MIHAI OCTAVIAN BOZA THE GANGSTER 363

424 M 2022 05186
28/07/2022 DR. PASCAL DAMEH CLINIC

S.R.L.
363

425 M 2022 05187
28/07/2022 DR. PASCAL DAMEH CLINIC

S.R.L.
DR. PASCAL DAMEH
CHIRURG ESTETICIAN

364

426 M 2022 05189 28/07/2022 ANIO ONLINE SRL anio the light in your home 364
427 M 2022 05190 28/07/2022 ANDREI MUȘAT CONMAG 365
428 M 2022 05192 28/07/2022 N&C SELMETAL ROM SRL co art 367
429 M 2022 05193 28/07/2022 ROXANA FOOD SRL Jar Mananci 368
430 M 2022 05195 29/07/2022 SC DEDEMAN SRL grünman PLUS 368

431 M 2022 05198 29/07/2022 STĂTESCU MARIUS
CONSTANTIN Intreprindere
Individula

Imo Office O abordare diferita
in imobiliare

370

432 M 2022 05199
29/07/2022 COSMIN CONSTANTIN NITU VTUR SMART VIEW

SOLUTION
371

433 M 2022 05202 29/07/2022 GHEORGHE PIPEREA SingFest Grădina de Cultură 371

434 M 2022 05203 02/08/2022 ROSANERA
INTERNATIONAL SECURITY
CONSULTING SRL

ROSANERA SECURITY 371

435 M 2022 05204 29/07/2022 STARVOK PRODUCT SRL STARVOK 372
436 M 2022 05205 29/07/2022 BANCA TRANSILVANIA S.A. ALT BANK 372
437 M 2022 05206 29/07/2022 BANCA TRANSILVANIA S.A. ALT Bank 374
438 M 2022 05207 29/07/2022 BANCA TRANSILVANIA S.A. SALT Bank 375
439 M 2022 05208 29/07/2022 BANCA TRANSILVANIA S.A. BINERO Bank 377
440 M 2022 05209 29/07/2022 BANCA TRANSILVANIA S.A. DREAM Bank 379
441 M 2022 05210 29/07/2022 BANCA TRANSILVANIA S.A. INNO Bank 381

442 M 2022 05211
01/08/2022 LEON CONCEPT

ENTERPRISE SRL
CARSTORY 382

443 M 2022 05212 29/07/2022 FLORIN LEUCHIȘ LA VIE 383
444 M 2022 05213 29/07/2022 ASOCIAȚIA NEAMUNIT LIDER 384
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445 M 2022 05215
29/07/2022 CORINA MIOARA

NEGOESCU
LYST 387

446 M 2022 05219 31/07/2022 ZOOM CONSULT TEAM SRL WAVES FESTIVAL 387
447 M 2022 05220 31/07/2022 SILVIU-GABRIEL MALOS G-Mark 387
448 M 2022 05221 01/08/2022 SUNPROJEKT SYSTEM SRL 388
449 M 2022 05222 01/08/2022 TIBERIUS PLUS SRL Stoma Urgent 388

450 M 2022 05225
01/08/2022 GASTRO FOOD ROCK

S.R.L.
GASTRO ROCK 389

451 M 2022 05226
01/08/2022 MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL SRL
The Jack's powered by 000 389

452 M 2022 05228 02/08/2022 AREZZO RISTORANTE SRL AREZZO 390
453 M 2022 05229 01/08/2022 DIMA GURITA Rustic -Ema 391
454 M 2022 05230 01/08/2022 ELECTROTEL SA SPECTRACELL 391
455 M 2022 05231 01/08/2022 ELECTROTEL SA SPECTRACON 391

456 M 2022 05232
01/08/2022 GRADINA BANATEANA

COOPERATIVA AGRICOLA
Cooperativa Agricolă
GRĂDINA BĂNĂȚEANĂ

392

457 M 2022 05233
03/08/2022 PAYSERV CONSULTING

SRL
Smart Vibe smart kinder vibe 392

458 M 2022 05234
01/08/2022 PAYSERV CONSULTING

SRL
UNIQ VIBE 393

459 M 2022 05235
01/08/2022 SC SMART CHOICE

MOVEMENT SRL
WHITEA A CLASS OF IT'S
OWN EST. 2022

394

460 M 2022 05236
01/08/2022 CARREFOUR ROMANIA SA POFTIM BRÂNZĂ

ROMÂNEASCĂ
395

461 M 2022 05237 01/08/2022 SC NEUROREFORMA SRL NR NEUROREFORMA 396

462 M 2022 05238
01/08/2022 SUNPROJEKT SYSTEM SRL SUNPROJEKT CLEAN

ENERGY
397

463 M 2022 05239
01/08/2022 CLUBUL SPORTIV

MUNICIPAL CONSTANTA
CSM FARUL CT 398

464 M 2022 05240 01/08/2022 CLAUDIU NECŞULESCU JIDVEI WEINLAND 398
465 M 2022 05241 01/08/2022 ZDROVIT ROMANIA SRL ALIFLUSIN 399
466 M 2022 05242 01/08/2022 CLAUDIU NECŞULESCU JIDVEI VINO 401
467 M 2022 05243 01/08/2022 ZDROVIT ROMANIA SRL MEBEVIT 401
468 M 2022 05244 01/08/2022 MGVS OFFICE MGVS 403
469 M 2022 05245 01/08/2022 MILITARY & SPORT SRL MILITARY & SPORT for life 405

470 M 2022 05246 01/08/2022 DRAGOMIR CLAUDIA
MARINELA DRAGOMIR
CLAUDIA MARINELA

hl Hanna Lee 406

471 M 2022 05247 01/08/2022 ADRIAN GOJA Preventis Dent 406
472 M 2022 05248 01/08/2022 UDREA SILVIU GABRIEL IMPERIO 406
473 M 2022 05249 02/08/2022 DELUXE MEDICRAFTS SRL ZENTRUM CARESET 409
474 M 2022 05250 02/08/2022 DELUXE MEDICRAFTS SRL Zentrum Ultracare 409
475 M 2022 05251 02/08/2022 SC OPTI MAX MEDIA SRL NaviHD 410
476 M 2022 05252 02/08/2022 RADU UNGUREANU 1UP GAMERS PUB 411
477 M 2022 05256 05/08/2022 MIDAR GROUP SRL NOVACAO dessert 411
478 M 2022 05257 02/08/2022 ASGARD PRIM SRL millo. 413
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479 M 2022 05258
02/08/2022 LAURENTIU IONUT

DUTESCU
Osteopath Concept 414

480 M 2022 05259
02/08/2022 VALENTIN-GEORGE

PĂSĂRILĂ
Pentru noi doar Dumbrăvița
contează!

415

481 M 2022 05260
02/08/2022 CABINET DENTAR DR.

LUIZA BADESCU SRL
DENTAL SUD CLINICA
FAMILIEI TALE!

415

482 M 2022 05261 02/08/2022 SANDRILIONA S.R.L. Sandra 415

483 M 2022 05262
02/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one APARTHOTEL 416

484 M 2022 05263 02/08/2022 GREEN MILE CAPITAL SRL QUIB 417
485 M 2022 05264 02/08/2022 CLAUDIU STOLEAC dentoclinica zâmbetul sus 417
486 M 2022 05267 02/08/2022 ETICO BE SAFE SRL ETIC 418
487 M 2022 05268 02/08/2022 BRILLO INVESTE SRL FUERTE 418
488 M 2022 05269 02/08/2022 ASOCIATIA ANA 1 ST Mon Resort by Ana1St 419
489 M 2022 05270 03/08/2022 BAVARIA SERVICE SRL BAVARIA SERVICE 419

490 M 2022 05271
03/08/2022 BAVARIA SRL BAVARIA INSTALAȚII

TERMICE
419

491 M 2022 05272 03/08/2022 FLOREA CRÂNGUȘ CRÂNGUȘ 420

492 M 2022 05273 03/08/2022 CAMERA DE COMERT
INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA

SMART energy expo 420

493 M 2022 05274 03/08/2022 MOCANU LAURA LORÁN LIPS 421

494 M 2022 05275 03/08/2022 MENTORI DE GUST SRL MENTORI de Gust
echipamente horeca,
consultanță cooking

421

495 M 2022 05276
03/08/2022 ROMEO-MARIUS

MUREŞANU
SUN CITY studio 422

496 M 2022 05278 03/08/2022 ONOF SRL smartidia 422

497 M 2022 05279
03/08/2022 ETTA SRL ETTA FAGURI ARTIFICIALI

DIN CEARĂ DE ALBINE
423

498 M 2022 05280 03/08/2022 CORA PRINT SRL Mamut 424
499 M 2022 05283 03/08/2022 ILEX RETAIL SRL n NATURISSE 424
500 M 2022 05285 03/08/2022 DOMENIUL BOGDAN SA TRUFAȘ 426
501 M 2022 05286 03/08/2022 RAZVAN LABO MINDRILA SPARK 427
502 M 2022 05287 04/08/2022 LAURENTIU MARIN NITA ETV BACĂU 427

503 M 2022 05292
04/08/2022 MIRCEA-CRISTIAN

GRIGORE
Marmita fresh food 428

504 M 2022 05293 04/08/2022 RORAIL SAFETY S.R.L RORAIL SAFETY 428
505 M 2022 05294 04/08/2022 CHIURCIU VIORICA Dr chiurciu viorica 429
506 M 2022 05295 04/08/2022 COMUNA CLINCENI C.F. CLINCENI ILFOV 429
507 M 2022 05296 04/08/2022 ASOCIATIA ALIAT PENTRU

SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU
LUPTA IMPOTRIVA
ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR
(A.L.I.A.T.)

Clinica ALIAT 429
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508 M 2022 05298 04/08/2022 ASOCIATIA ALIAT PENTRU
SANATATE MINTALA
ALIANTA PENTRU
LUPTA IMPOTRIVA
ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR
(A.L.I.A.T.)

aliat 430

509 M 2022 05299
04/08/2022 M & L COMIMPEX CONST

SRL
RUBY ROSE 431

510 M 2022 05300
04/08/2022 MARIUS-ALEXANDRU

STOICA
Smoothie & The Entertainers 431

511 M 2022 05301 04/08/2022 FIX IT MOBILE SRL FIXIT MOBILE 432
512 M 2022 05304 04/08/2022 RADU-MIHAI BĂICEANU Centrul de Calcul,

Consultanta, Analiza,
Intermedieri Afaceri
si Elaborare Proiecte-
Fonduri Rambursabile/
Nerambursabile- Un Partener
Strategic de Succes!

444

513 M 2022 05308 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO RISO Scotti orez COLOSAL 455

514 M 2022 05309
04/08/2022 DZR FREE ZONE

COMPETITION SRL
ARTEK 456

515 M 2022 05310
04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO SCOTTI THE ITALIAN

RICE EXPERT
457

516 M 2022 05311 04/08/2022 MERCURY MODA S.R.L. COTPARK 457
517 M 2022 05312 04/08/2022 MERCURY MODA S.R.L. ROMEO & LIFE 458
518 M 2022 05313 04/08/2022 MERCURY MODA SRL MISS LOLITA 458
519 M 2022 05314 04/08/2022 MARIN FLOREA FM 458
520 M 2022 05316 04/08/2022 SC PRODAL 94 SRL STALNA 459

521 M 2022 05317 04/08/2022 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG

La Doi Paşi Găseşti exact ce-
ţi doreşti

459

522 M 2022 05318 04/08/2022 GOLDIN COMERCIAL SRL GOBI 462

523 M 2022 05319
04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO Scotti Sapori &

Emozioni
462

524 M 2022 05320 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL RISO Scotti Ușor de Gătit 464

525 M 2022 05322
04/08/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
Most luxurious Dunhill
cigarettes

466

526 M 2022 05323 04/08/2022 CILAS EXPERTIZE CF CILAS EXPERTIZE CF 466
527 M 2022 05324 04/08/2022 GADGET BIGBOYS S.R.L. gb.ro 467
528 M 2022 05325 04/08/2022 GADGET BIGBOYS S.R.L. Gadget Boutique 467
529 M 2022 05326 04/08/2022 RISO SCOTTI DANUBIO SRL S! con Riso RISO Scotti 468
530 M 2022 05330 04/08/2022 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. TEDI Și Prietenii Naturii 471

531 M 2022 05331
04/08/2022 SPORTS EVENTS

CONCEPT SRL
360 Video Booth Mures 472

532 M 2022 05332 04/08/2022 KERS STAR SRL keRs 472

533 M 2022 05334
05/08/2022 AUTOMAC CONSTRUCT

SRL
AUTOMAC 474
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534 M 2022 05335
05/08/2022 REAL NATURAL

COSMETICS SRL
SENSE OF NATURE MADE
IN ITALY

474

535 M 2022 05338
05/08/2022 MONALISA INHERITANCE

SRL
MI MONALISA
INHERITANCE

475

536 M 2022 05339 05/08/2022 IONITA AUREL MAHALA RAI BANDA 475
537 M 2022 05340 05/08/2022 BANGSONIC SRL HYDROHOLD 475
538 M 2022 05341 05/08/2022 BANGSONIC SRL SUPER LAVETA 476
539 M 2022 05342 05/08/2022 VERT FOTO SRL Vert 476

540 M 2022 05345
05/08/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL ODYSSEY 478

541 M 2022 05346
05/08/2022 Dunhill Tobacco of London

Limited
ODYSSEY 478

542 M 2022 05347 05/08/2022 HOUSELY SRL Housely 479
543 M 2022 05348 05/08/2022 ELENA GABRIELA COCOȘ GLAMZ 479
544 M 2022 05349 05/08/2022 AXABIO MEDICAL SRL MAXIM by Axabio Medical 480

545 M 2022 05350
05/08/2022 SC B&C DELTAPRIM

SERVICES SRL
printbu 481

546 M 2022 05355 06/08/2022 RADU NITESCU NeoDent 481
547 M 2022 05356 06/08/2022 RADU NITESCU NeoDerma 481
548 M 2022 05359 06/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L fiiGO BY profi 482
549 M 2022 05360 06/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. fiiGO cafe 486
550 M 2022 05361 07/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. fiigo cafe 491
551 M 2022 05368 08/08/2022 SOLAREX IMPEX SRL CAPTADIN 495

552 M 2022 05369
08/08/2022 SIMTEL TEAM SA SIMTEL EMPOWERING A

GREEN FUTURE
495

553 M 2022 05372
08/08/2022 YIWU MINGGE ELECTRIC

APPLIANCE CO., LTD.
SOKANY 496

554 M 2022 05373 08/08/2022 OTP BANK ROMANIA SA otp bank Green Dot 496
555 M 2022 05374 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. DRAGONPARK 498
556 M 2022 05375 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. ASTROLAND ROMANIA 499
557 M 2022 05376 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. ZAK 500
558 M 2022 05377 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. ASTROPARK ROMANIA 501
559 M 2022 05378 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. DRAGON LAND 502
560 M 2022 05379 08/08/2022 SC HCR SRL EPOCA DE GHEAȚĂ 503
561 M 2022 05380 08/08/2022 DENOV MIO SRL VALENS 503
562 M 2022 05382 08/08/2022 UNIVERSITATEA DE

ȘTIINȚELE VIEȚII REGELE
MIHAI I DIN TIMIȘOARA
USVT

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII "REGELE
MIHAI I" DIN TIMIȘOARA
USVT

504

563 M 2022 05384 08/08/2022 UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII REGELE
MIHAI I DIN TIMIȘOARA
USVT

UNIVERSITY OF LIFE
SCIENCES "KING MIHAI I"
FROM TIMIȘOARA ULST

504

564 M 2022 05385 08/08/2022 ASOCIATIA SE POATE se poate! it s possible! 505
565 M 2022 05386 08/08/2022 CARMEN SORETE

CONSTANTIN-FLORIN
MERCAN

GattoDolce 506
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566 M 2022 05388
08/08/2022 WILLOW RESIDENTIAL

S.R.L.
the ivy 506

567 M 2022 05389
08/08/2022 NATHALIE MARGA

GHEORGHIU
ZuZZi 507

568 M 2022 05390
08/08/2022 MIHAI-GEROGIAN CRISTEA

RADU VIDICAN
FTWGYM FIT WORLD GYM 508

569 M 2022 05391 08/08/2022 RALUCA DANIELA ANDREI Elefantul Cici 509

570 M 2022 05392
08/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one CITY CLUB 509

571 M 2022 05393 08/08/2022 ANCA-IULIANA PÎRJOL DE COLO-COLO 511

572 M 2022 05396
08/08/2022 ALEXANDRU-IOAN

CARCOANA
Alex Ercan 512

573 M 2022 05398 08/08/2022 CARTOONIO SRL DING 512

574 M 2022 05399
08/08/2022 CRISTIAN ADRIAN MATEI

CRISTIAN ADRIAN CHIFOI
B BUBBLE WAFFLES 515

575 M 2022 05401
08/08/2022 ARGEȘ MEDIA PRINT &

ONLINE
ARGESPRESS 515

576 M 2022 05403
08/08/2022 ROMPREST SERVICII

INTEGRATE SRL
RSI AFACERI CURATE 516

577 M 2022 05407
09/08/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
#RomâniaInteligentăFinanciar 517

578 M 2022 05408
09/08/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR. Pentru o Românie
sănătoasă financiar.

517

579 M 2022 05415
09/08/2022 S.C. MG TEC INDUSTRY

S.R.L.
softy 517

580 M 2022 05416 09/08/2022 TEODOR ADRIAN ION UP Rent a Car uprentacar.ro 518
581 M 2022 05427 09/08/2022 SC. ANAIS & ALEX SRL ANAIS TAILOR 518

582 M 2022 05447
09/08/2022 DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L.
Domeniile Prince Matei
Amurg

518

583 M 2022 05448
09/08/2022 DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L.
Domeniile Prince Matei
Răsărit

519

584 M 2022 05471 10/08/2022 FUNDAȚIA TIRIAC Tiriac Foundation Trophy 519
585 M 2022 05493 10/08/2022 KOFF DISTRIBUTION koff.ro 519

586 M 2022 05494 11/08/2022 FARMACIA ANA-MARIA Farmacia Ana Maria -
Farmacia la nevoie se
cunoaste!

520

587 M 2022 05497
11/08/2022 SPIELMANN CRISTIAN -

IOAN
Hidro Flex 520

588 M 2022 05525
12/08/2022 ANDREI-TIBERIU-VASILE

MUSCALU
sunmarket 521

589 M 2022 05526 12/08/2022 SC CRILELMAR SRL CRITEX 521

590 M 2022 05537
12/08/2022 SC SECRET COLOR XMX

SRL
Vanni Couture vanni_couture
www.vannicouture.ro

522

591 M 2022 05546 12/08/2022 EGOAL SPORTS SRL e goal 522

560 M 2022 05614 24/08/2022 ANA SÎRBU Ana Sirbu 523
561    M 2022 06046 01/09/2022 CORINA-CATALINA LITU BUCURIA VINDECĂRII 524
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(210) M 2021 05736
(151) 03/08/2021
(732) THE HAIR INDUSTRY SRL,

STR.INVINGATORILOR NR.14A,
JUD. ILFOV, GLINA, 077105,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CROSSXCHECK ACADEMY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație și instruire.

───────

(210) M 2021 05910
(151) 11/08/2021
(732) BEVO ASSET HOLDING SA,

STR. AGRISELOR NR. 4, AP. 3,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500096, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

LITĂLȘI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, bucăți de carne
de pui, carne de porc, carne de vită, carne
proaspătă, carne pentru mititei, carne de mici,
carne, conservată.
43. Servicii de restaurant, servicii de fast food,
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 06249
(151) 26/08/2021
(732) STEFAN-ALEXA MINDEA,

STR.OITUZ NR. 29, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ULTRA MINIM INVAZIV

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 02.03.16; 02.03.23; 26.02.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

44. Servicii medicale.
───────

(591) Culori revendicate: albastru închis, roz,
gri deschis



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

550

(210) M 2021 06435
(151) 03/09/2021
(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, BUCUREŞTI,
013322, ROMANIA

(540)

SB
(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 2021 07350
(151) 13/10/2021
(732) BIO-SYNERGIE ACTIV SRL, STR.

DRISTORULUI NR. 114, SECTOR
3, BL.13C, PARTER CAMERA 9,
LOT A,SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CholestErol HDL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare.

───────

(210) M 2021 07353
(151) 13/10/2021
(732) NORDIS MANAGEMENT SRL,

STR. INT. EPOCII NR 26, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 014122, ROMANIA

(540)

THIS IS ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

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

ODĂII 253-259,, BUCURESTI,
013604, ROMANIA

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

(540)

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

T $ €

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

http://api.osim.ro/video/50/89/50895.mp4
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(591) Culori revendicate:rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 07534
(151) 19/10/2021
(732) LUXURY CLOTHING STORE SRL,

STR. PRIDVORULUI NR. 15, BL.12,
SC. 2, ET. 1, AP. 23 SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URBAN COUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.04.05; 26.04.18

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07618
(151) 21/10/2021
(732) SECURITY PROVIDER SRL,

ALEEA VERGULUI NR. 4 BL. 15
SC. B, ET. 7 AP. 68, BUCUREȘTI,
120203, ROMANIA

(540)

SECURITY PROVIDER

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte.

───────

(210) M 2021 07623
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN-CRISTIAN MITROI,

STR. REPUBLICII NR. 17, BL. R28,
SC. B, AP. 7, JUDETUL VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

AUTORATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.09

clase:
7. Mașini forestiere.
16. Documente de prezentare tehnica (tipărite).
35. Publicitate prin internet pentru vânzare
de automobile, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, servicii de înmatriculare a
automobilelor, servicii de facturare, pregătire
de documente, întocmire de documente
comerciale.

(591) Culori revendicate: negru, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Verificare de automobile și de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreținere și de
reparație.

───────

(210) M 2021 08594
(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)

IDRONIO
(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 08722
(151) 07/12/2021
(732) IULIANA CAZACU, STR. TOAMNEI

NR 21, BL. T, AP. 134, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, 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)

SALSICCIA E PORCINI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.07.04

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

30. Pizza.
───────

(210) M 2021 08822
(151) 10/12/2021
(732) EDRINKS.RO S.R.L, STR LESPEZI

NR 28, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PINOT GRIS POVESTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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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, jaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi-
uin fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), bere, must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, limonade, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, shandy, bere
de malț, must de malț, apă minerală (băuturi),
must, 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 substituenții
de lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice),
sifon, smoothie- uri, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, băuturi pe bază de soia, altele decât
substituenții de lapte, ape de masă, suc de
roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi).
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
alcoolice, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepția berii,
băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri alcoolice, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice altele decât uleiurile esenţiale, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă,whisky, vin.

───────

(210) M 2021 08850
(151) 11/12/2021
(732) GODMOTHER SRL, STR.

DRAGOS VODA, NR.44, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ZILNIC FAPTE BUNE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 09257
(151) 29/12/2021
(732) ASVI OTOPENI S.R.L., BLD.

DECEBAL NR. 12, BL. S7, SC. 1,
ET. 5, AP. 15, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URBANOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2021 09284
(151) 31/12/2021
(732) ESTETICDENTDESIGN SRL, BVD

IULIU MANIU, NR 51, BL 22B,
AP 90, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
10164, ROMANIA

(540)

ESTETIC DENT DESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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44. Servicii medicale specifice oferite de clinici
stomatologice, servicii medicale stomatologice.

───────

(210) M 2022 00038
(151) 04/01/2022
(732) SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE

CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA,
STRADA BISERICA AMZEI NR.
29, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

VIATA DUPA DEZASTRU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Strângere de fonduri de binefacere în
vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
servicii de asigurare referitoare la decontările
eșalonate acordate agenților de asigurare pentru
asigurarea proprietăților împotriva dezastrelor,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile, acordare
de subvenții monetare organizațiilor de caritate,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, colectarea de
fonduri de binefacere prin vânzarea de timbre
de caritate, servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale, acordare de fonduri pentru organizații
non-profit, acordare de numerar în cazuri de
urgență, servicii de fonduri de binefacere,
colectare de fonduri de binefacere, organizare
de colecte de binefacere (pentru terți), servicii
de binefacere în domeniul donațiilor monetare,
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment.
39. Servicii caritabile, și anume distribuire
de îmbrăcăminte, servicii caritabile, și anume
distribuire de pături, prestare de servicii de
transport pentru persoanele în vârstă sau
cu handicap (servicii caritabile), servicii de

binefacere, respectiv asigurarea transportului,
servicii de binefacere, și anume furnizarea de
transport pentru persoane în vârstă și persoane
cu handicap.
41. Formare profesională cu privire la primul
ajutor, servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor, instruire, instruire
educativă, instruire profesională, antrenament
(instruire), instruire pentru adulți, furnizarea de
cursuri de instruire scrise, furnizarea de instruire
online, coaching pentru viață (instruire), instruire
în domeniul medical, furnizarea de oferte de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
instruire, publicare de manuale de instruire,
organizare de seminare de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, demonstrații în scop
de instruire, organizare de cursuri de instruire
tehnică, furnizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, servicii de
acreditare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții cu scop cultural, educativ sau de
divertisment și concursuri.
43. Servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, furnizare de alimente persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de caritate,
și anume, furnizarea de alimente pentru
persoanele nevoiașe, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
temporară).
45. 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 reprezentare juridică,
raportarea accidentelor, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
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din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung.

───────

(210) M 2022 00062
(151) 06/01/2022
(732) BEM RETAIL GROUP SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI 16, P6,
ST95, JUDETUL ILFOV, AFUMATI,
901003, ILFOV, ROMANIA

(540)

ROTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini), pompe
centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ, prese
de vin (mașini), suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de

filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, aparate de
spălat cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
strunguri (maşini-unelte), aparate de ridicare,
aparate de muls, mori pentru uz casnic, altele
decât cele acţionate manual, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
ciocane de cuie, electrice/cleşti de scos cuie,
electrice, maşini de perforat, bătătoare (maşini),
maşini de nituit, maşini pentru fabricarea
cârnaţilor, lame de fierăstrău (componente
ale maşinilor), fierăstraie (maşini), şurubelniţe
electrice, maşini de cusut, maşini de ascuţit,
pluguri de zăpadă, ciocane de lipit electrice,
bujii pentru motoarele cu combustie internă,
separatoare de tulpini (maşini), demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), şişcorniţe (paie tocate)/ tocătoare
de paie, ventuze pentru aparatele de muls/
ventuze de fixare pe ugere pentru aparatele de
muls, freze de pământ pentru scopuri agricole,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, instalaţii de
spălat pentru vehicule/instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, aparate de sudură electrice.

───────

(210) M 2022 00168
(151) 12/01/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BEARS' CAVE
TRANSYLVANIA

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00208
(151) 27/01/2022
(732) CLINICA DE RECUPERARE

ALEXANDRU SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR 8, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, 720036,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Clinica de
Recuperare Cervicală

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

44. Servicii de clinici medicale și de sănătate.
───────

(210) M 2022 00226
(151) 13/01/2022
(732) DANIELA GHIȚĂ, ALE

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Pizzeria da Tonino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.01.01

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

30. Pizza, pizza preparata: pizza proaspătă,
sosuri pentru pizza, blaturi de pizza, aluat
pentru pizza: amestecuri de pizza, pizza fără
gluten, preparate pentru pregătirea blaturilor
de pizza, mâncăruri preparate sub forma de
pizza, alimente preparate din aluat, produse
de brutărie, pizza refrigerate, pizza congelata,
blaturi de pizza congelate.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de livrare, servicii de livrare de
alimente si bauturi, servicii de livrare de pizza.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei): servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
bauturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii oferite de
pizzerii, servicii de pizzerie cu servire la pachet,
servicii de bufet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii contractuale de alimentație, servire de

GORUNULUI NR. 6, BL.0, SC.3,
AP.84, JUD. GALAȚI, GALAȚI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mâncare destinată consumului imediat: servicii
de alimentație publică, pregatirea și furnizarea
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de restaurante fast-food.

───────

(210) M 2022 00268
(151) 14/01/2022
(732) MILSTORE ONLINE SRL, STR.

VISTIERNICUL STAVRINOS NR.
17, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eTrusa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. 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.

───────

(210) M 2022 00344
(151) 18/01/2022
(732) SF DISTRIBUTION & SERVICES

SRL, BD. BASARABIA NR. 86,
BLOC A3, SCARA A, ETAJ 1,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OUTOFSTOCK WINES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, servicii de comerţ online, cu
ridicata şi cu amanuntul, servicii de agenţii de
import export, marketing, promovare.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor, livrarea

bunurilor prin comandă poştală, transportul de
mărfuri, transport, închirierea de depozite.
41. Servicii de divertisment, producţia de
muzică, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, planificarea de
petreceri (divertisment).
43. Asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2022 00558
(151) 27/01/2022
(732) MINOVO TRADE COMPANY

S.R.L., STR. DREPTATII NR.
2B, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LAMPION ZBURATOR
PERFECT PENTRU LANSARE

IN MOMENTE DEOSEBITE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
06.03.01; 02.01.01; 13.01.06; 05.01.03

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

11. Lampione din hârtie.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț online.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben,
portocaliu, roșu, alb
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(210) M 2022 00593
(151) 28/01/2022
(732) SMART TOOLS DISTRIBUTION

SRL, STR. ASCANIO DAMIAN NR.
9, ET. 2, AP. 8, JUDETUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

STD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Servicii ale inginerilor și oamenilor de
știință care efectuează evaluări, estimări,
cercetări și rapoarte în domeniile științifice și
tehnologice, inclusiv consultanță tehnologică,
pentru computer, servicii de criptate a datelor,

monitorizarea electronică a informațiilor de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate prin internet, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), anumite
servicii de proiectare, de exemplu, proiectare
industrială, proiectare de software și sisteme de
computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice, design de rochii,
topografie.

───────

(210) M 2022 00787
(151) 03/02/2022
(732) SC ONE WAY DISTRIBUTION

SRL, STR. BLAJULUI NR. 61, AP.
5, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

LEGENDĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2022 00852
(151) 04/02/2022
(732) EUROTEL GSM, STR. ALUNULUI

(540)

peGSM.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comert online cu amănuntul
al echipamentului pentru telecomunicații în
magazine specializate.

───────

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și 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
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, aranjarea vitrinelor
pentru  magazine,  servicii  de  relații  publice,
producția  de  programe tip  teleshopping,
organizare  de  târguri  și  expoziții   cu  scop
comercial  sau  publicitar,  optimizarea
motoarelor  de  căutare  pentru  promovarea
vânzărilor,  servicii  de  asistență  comercială,  de
exemplu, recrutarea de personal, negocierea de
contracte comerciale pentru alții, analiza prețului
de cost, servicii de agenții de import-export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, de exemplu,
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
întocmirea si depunerea declarațiilor fiscale,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea  datelor  matematice  sau  statistice,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri, căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.

NR. 6, JUD. SATU MARE, 
SATU-MARE, 440243, ROMANIA
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(210) M 2022 00933
(151) 08/02/2022
(732) GRAND COTTON SRL, SOS.

(540)

GRANDINO ONLINE STORE

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 18.01.19; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2022 01028
(151) 10/02/2022
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 15, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Măcelăria Românească
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate

care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, aripioare de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, chiftele din pește, falafel, feluri de mâncare
preparate din carne.

───────

(210) M 2022 01050
(151) 11/02/2022
(732) CARAMALAU SANDA, STR.

BRĂILEI, NR. 220, BL.C8, SC.1, ET.
6, AP. 24, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA GERMANA
DE FOTBAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08; 24.01.07;
24.01.15; 24.01.18; 21.03.01; 01.01.05;
01.01.10

clase:
41. Activități de divertisment, sportive
și culturale, acreditare de performanțe
educaționale, servicii oferite de ateliere
recreative, acreditare de competențe
profesionale, acreditare de servicii de educație,
servicii de cluburi de fani, educație și instruire,

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 31, 
PAVILION T, BIROU NR. 87,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 2202U), albastru închis, verde
deschis (Pantone 2269U), negru

(591) Culori revendicate: negru, roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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furnizare de divertisment online sub formă de
campionate sportive fantastice, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații despre divertisment
prin servicii de televiziune, pe bandă largă,
fără fir și online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de instalații recreative, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri de
joacă pentru copii, furnizarea de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de știri referitoare la sport, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer liber,
îndrumare, găzduire de ligi de sport fantezie,
furnizarea instalațiilor pentru divertisment,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de cluburi de fani, organizare de
competiții, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente recreative, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
serbări în scopuri educative, organizare de
turnee de recreere, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și realizare de târguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
spectacolelor, rezervare de bilete la concerte,
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 furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private (country club), servicii
de divertisment pentru copii, servicii de tabere
de vară (divertisment), servicii educative și de
instruire, servicii sportive și de fitness, servicii
oferite de tabere de recreere, servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație).

───────

(210) M 2022 01095
(151) 13/02/2022
(732) CRISTINA CHIRIAC, STR.

PLANTELOR NR.17, CORPA,
AP.1BIS, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PACTUL PENTRU EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

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

41. Activități educaționale și de instruire,
activități culturale, proiecte educaționale,
predare cursuri și strategii de antreprenoriat
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
programs audio/video online sau tv/radio,
producție video, organizare și sust inere de
cursuri și training-uri pe terne profesionale, de
antreprenoriat, de educație antreprenorială și de
muncă, seminarii, workshopuri, ateliere, clase,
conferințe, evenimente, gale, simpozioane,
webinarii online, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare de cărți, reviste,
ziare, periodice, cataloage, broșuri, jurnale,
ghiduri, sfaturi, comentarii, articole pe diferite
terne, 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
antreprenorială, servicii educaționale privind
abilitățile vocaționale, servicii de identificare
antreprenori și dezvoltarea abilităților acestora
prin educație și instruire, servicii de dezvoltare a
abilităților antreprenoriale, servicii educaționale
privind antreprenoriatul, servicii de consiliere
în domeniul educației antreprenoriale labiate
vârstele și antreprenoriatului, consiliere și
orientare vocațională.

───────
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(210) M 2022 01112
(151) 14/02/2022
(732) SC INETWORK AMANET STORE

SRL, BDL. INDEPENDENTEI,
NR.87, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

NETWORK AMANET STORE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, lucrari de birou, conducerea si
administrarea afacerilor, servicii de agenții de
import-export.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 01114
(151) 14/02/2022
(732) CLINICA BELLISSIMA SRL,

STR.GRIGORE IONESCU, NR.63,
CAMERA 1, BL T73, SC 2, ET 4,
AP.42, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022128, ROMANIA

(540)

CLINICA BELLISSIMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale.
41. Servicii de sport și fitness, servicii de cursuri
de fitness aerian (aerial fitness), coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, servicii ale cluburilor de
fitness, servicii sportive și de fitness, consultanță
în materie de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii oferite de centrele de
fitness.

42. Cercetare în stomatologie, servicii de
laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.
44. Furnizare de informații medicale în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, servicii de ortodonție, srvicii de
stomatologie, stomatologie estetică, servicii de
stomatologie veterinară, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii prestate de tehnicieni
de radiologie, chirurgie estetică, chirurgie
estetică și plastică, îngrijirea estetică a
picioarelor, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, tratamente de fitoterapie,
tratamente cosmetice pentru păr, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, planificare de tratamente medicale,
tratamente terapeutice pentru față, tratamente
terapeutice pentru corp, servicii de tratamente
de slăbire, servicii privind tratamentele de
fertilitate, servicii de tratamente dentare cu
fluor, tratamente cosmetice de umplere prin
injecție, 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 cosmetice pentru
față și pentru corp, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de tratamente de înfrumusețare,în special
pentru gene, oferire de tratamente psihologice,
tratament psihologic, servicii veterinare, servicii
chirurgicale veterinare, chirurgie veterinară,
chirurgie, servicii de chirurgie de implanturi
dentare, servicii de radiografie.

───────

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4,
AP.54, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800330, GALAȚI, ROMANIA
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(210) M 2022 01143
(151) 15/02/2022
(732) UTPAN INTERNATIONAL

SRL, SAT BLAGESTI, NR.
151, JUDETUL BACAU, COM.
BLAGESTI, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

BRUTARII.ro Utilaje
panificatie ALEGEREA NR.
1 a brutarilor profesionisti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie.
37. Recondiționarea mașinăriilor, recondiționare
de utilaje industriale, recondiționarea utilajelor
uzate sau parțial distruse.

───────

(210) M 2022 01176
(151) 16/02/2022
(732) GUNAYDIN GEORGIANA-

RALUCA, STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.46A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SAVON DE ROYAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicianală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire
si alte substanțe de spălare, preparate de
curatenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicinale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman sau veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților
si pentru amprente dentare, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungide, erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(591) Culori revendicate: maro, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01228
(151) 17/02/2022
(732) IVANOV CARMEN - DANIELA,

STR. ALUNISULUI NR. 180,BL.1,
SC.1, ET.6, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Scoala TV Dictie.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de informații în domeniul
educației, instruire, producția de programe radio
și de televiziune, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, servicii
de divertisment, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile, prin intermediulserviciiilor video
la cerere, servicii de amuzament, servicii de
reporteri de știri, divertisment radio, activități
culturale, filmare.

───────

(210) M 2022 01257
(151) 18/02/2022
(732) ADRIAN PAUL HULEA MORUZOV,

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

(540)

IMPREUNA FACEM
DIFERENTA

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 01352
(151) 21/02/2022
(732) CRISTIAN STANCIU, STRADA

CODRII NEAMTULUI NR. 5-7,
BL.A, ET.4, AP. 41, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032431, ROMANIA

(540)

Passion Band
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment oferite de o trupă
muzicală, organizare de spectacole.

───────

(210) M 2022 01378
(151) 03/03/2022
(732) SOCIETATEA PROFESIONALA

NOTARIALA POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU SIMONA-
IUSTINA ȘI ASOCIAȚII, STR.
REPUBLICII NR. 28, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NOTARI CU PERSPECTIVĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

STRADA ALEXANDRU VLAHUTA
NR. 6, BLOC M46, SC. 3, ET.
6, AP. 91, BUCURESTI, 500113,
ROMANIA
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45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2022 01380
(151) 22/02/2022
(732) CARGO AIR SOLUTIONS, STR.

MIERCANI NR. 96, SECTOR 1,
BUCURESTI , 012926, ROMANIA

(540)

CARGO AIR SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.05.01

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

39. Transport aerian de mărfuri, servicii de
transport aerian pentru mărfuri, organizare de
transport aerian de mărfuri, servicii de transport
internațional aerian de mărfuri, organizarea
serviciilor de transport terestru, maritim și aerian,
transport de marfă și cargo și servicii de
debarasare, servicii aeriene, rutiere, feroviare și
navale de transport și livrare, servicii de zboruri
charter.

───────

(210) M 2022 01442
(151) 23/02/2022
(732) TERCI SI YUMMY SRL, ȘOS.

MIHAI BRAVU NR.317, BL.SA,
SC.A, ET.7, AP.35, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030311, ROMANIA

(540)

Terci & Yummy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe și nuci preparate.
30. Gustări rapide preparate din musli, gustări pe
bază de multicereale, gustări pe bază de cereale,
fulgi de cereale uscate, amestecuri de ovăz care
conțin fructe uscate.

───────

(210) M 2022 01454
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Doctor Gabor Alin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale.

───────
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(210) M 2022 01835
(151) 15/03/2022
(732) SC ZENINI DECO SRL, STR.

SOLSTITIULUI NR.4, BL.1, ET.5,
AP.35, JUD. ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 19.07.09; 09.05.18

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

28. Cadouri surpriză pentru invitați la petreceri,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de Crăciun artificiali,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
31. Plante naturale, decorațiuni florale
(naturale).

───────

(210) M 2022 02459
(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)

UNIFY 1 UNIFY ASIAN
SUPERMARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 18.01.19

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

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de lanț
de magazine.

───────

(591) Culori revendicate: alb, maro, roșu,
negru
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(210) M 2022 02602
(151) 12/04/2022
(732) DELUXE CARDS SRL, DR. PETRE

HERESCU, NR. 12, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050587, ROMANIA

(540)

BiCare Premium

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.04;
26.11.03

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,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

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



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. 11/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 05736 03/08/2021 THE HAIR INDUSTRY SRL CROSSXCHECK ACADEMY 549
2 M 2021 05910 11/08/2021 BEVO ASSET HOLDING SA LITĂLȘI 549
3 M 2021 06249 26/08/2021 STEFAN-ALEXA MINDEA ULTRA MINIM INVAZIV 549
4 M 2021 06435 03/09/2021 PREDUZEĆE ZA

PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC

SB 550

5 M 2021 07350 13/10/2021 BIO-SYNERGIE ACTIV SRL CholestErol HDL 550

6 M 2021 07353
13/10/2021 NORDIS MANAGEMENT

SRL
THIS IS ROMANIA 550

7 M 2021 07464 14/10/2021 CATALIN TUFAN T $ € 550

8 M 2021 07534
19/10/2021 LUXURY CLOTHING STORE

SRL
URBAN COUTURE 551

9 M 2021 07618 21/10/2021 SECURITY PROVIDER SRL SECURITY PROVIDER 551

10 M 2021 07623
21/10/2021 CONSTANTIN-CRISTIAN

MITROI
AUTORATE 551

11 M 2021 08594
02/12/2021 SYNGENTA CROP

PROTECTION AG
IDRONIO 552

12 M 2021 08722 07/12/2021 IULIANA CAZACU SALSICCIA E PORCINI 552
13 M 2021 08822 10/12/2021 EDRINKS.RO S.R.L PINOT GRIS POVESTE 552
14 M 2021 08850 11/12/2021 GODMOTHER SRL ZILNIC FAPTE BUNE 553
15 M 2021 09257 29/12/2021 ASVI OTOPENI S.R.L. URBANOS 553
16 M 2021 09284 31/12/2021 ESTETICDENTDESIGN SRL ESTETIC DENT DESIGN 553
17 M 2022 00038 04/01/2022 SOCIETATEA NAŢIONALĂ

DE CRUCE ROŞIE DIN
ROMÂNIA

VIATA DUPA DEZASTRU 554

18 M 2022 00062 06/01/2022 BEM RETAIL GROUP SRL ROTOR 555

19 M 2022 00168
12/01/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
BEARS' CAVE
TRANSYLVANIA

555

20 M 2022 00208
27/01/2022 CLINICA DE RECUPERARE

ALEXANDRU SRL
Clinica de Recuperare
Cervicală

556

21 M 2022 00226 13/01/2022 DANIELA GHIȚĂ Pizzeria da Tonino 556
22 M 2022 00268 14/01/2022 MILSTORE ONLINE SRL eTrusa 557

23 M 2022 00344
18/01/2022 SF DISTRIBUTION &

SERVICES SRL
OUTOFSTOCK WINES 557

24 M 2022 00558 27/01/2022 MINOVO TRADE COMPANY
S.R.L.

LAMPION ZBURATOR
PERFECT PENTRU
LANSARE IN MOMENTE
DEOSEBITE

557

25 M 2022 00593
28/01/2022 SMART TOOLS

DISTRIBUTION SRL
STD 558

26 M 2022 00787
03/02/2022 SC ONE WAY

DISTRIBUTION SRL
LEGENDĂ 558

27 M 2022 00852 04/02/2022 EUROTEL GSM peGSM.ro 558
28 M 2022 00933 08/02/2022 GRAND COTTON SRL GRANDINO ONLINE STORE 559
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

29 M 2022 01028 10/02/2022 LA MIRCEA MĂCELARU SRL Măcelăria Românească 559

30 M 2022 01050
11/02/2022 CARAMALAU SANDA ACADEMIA GERMANA DE

FOTBAL
559

31 M 2022 01095 13/02/2022 CRISTINA CHIRIAC PACTUL PENTRU
EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

560

32 M 2022 01112
14/02/2022 SC INETWORK AMANET

STORE SRL
NETWORK AMANET STORE 561

33 M 2022 01114 14/02/2022 CLINICA BELLISSIMA SRL CLINICA BELLISSIMA 561

34 M 2022 01143 15/02/2022 UTPAN INTERNATIONAL
SRL

BRUTARII.ro Utilaje
panificatie ALEGEREA NR. 1
a brutarilor profesionisti

562

35 M 2022 01176
16/02/2022 GUNAYDIN GEORGIANA-

RALUCA
SAVON DE ROYAL 562

36 M 2022 01228
17/02/2022 IVANOV CARMEN -

DANIELA
Scoala TV Dictie.ro 563

37 M 2022 01257
18/02/2022 ADRIAN PAUL HULEA

MORUZOV
IMPREUNA FACEM
DIFERENTA

563

38 M 2022 01352 21/02/2022 CRISTIAN STANCIU Passion Band 563
39 M 2022 01378 03/03/2022 SOCIETATEA

PROFESIONALA
NOTARIALA POPA IONUȚ
FLORIN, DOROBANȚU
SIMONA-IUSTINA ȘI
ASOCIAȚII

NOTARI CU PERSPECTIVĂ 563

40 M 2022 01380 22/02/2022 CARGO AIR SOLUTIONS CARGO AIR SOLUTIONS 564
41 M 2022 01442 23/02/2022 TERCI SI YUMMY SRL Terci & Yummy 564
42 M 2022 01454 23/02/2022 HOB CLINIC GROUP SRL Doctor Gabor Alin 564
43 M 2022 01835 15/03/2022 SC ZENINI DECO SRL 565

44 M 2022 02459
06/04/2022 BRILLO INVESTE SRL UNIFY 1 UNIFY ASIAN

SUPERMARKET
565

45 M 2022 02602 12/04/2022 DELUXE CARDS SRL BiCare Premium 566



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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STR. SILVESTRU NR. 67, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Il Destino RISTORANTE
ITALIANO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.11;
05.13.25

clase:
43. Restaurante (servicii oferite cu specific
italienesc).

───────

(210) M 2015 07136 (111)185920
(151) 28/10/2015
(732) SC B3 MEDIA INTERNATIONAL

SRL, B-DUL BUREBISTA NR.1,
BL.D15, SC.4, AP.108, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031106, ROMANIA

(540)

FORMATIA HAIDUCII

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 01.03.12;
01.15.09; 09.01.10; 23.03.01; 23.03.03;
23.03.05

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 03949 (111)186491
(151) 02/06/2016
(732) SC GEOZIM FOOD SRL, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 5, SECT.
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

GEOZIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

(210) M 2013 04238 (111)186693
(151) 18/06/2013
(732) SC RESTAURANT ANUL 1938,
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35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2016 04431 (111)186566
(151) 22/06/2016
(732) BOCEAN MARIUS PAUL, STR.

GHEORGHE ŞTEFAN NR.
16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Gustul Ales
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2016 05549 (111)186313
(151) 09/08/2016
(732) OBANCEA STEFAN CIPRIAN PFA,

STR. BALABAN NR. 22, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAN, ROMANIA

(740) ROMPROSPER SERVIMPEX SRL,
SOS. MIHAI BRAVU 294, BL. 6, SC.
B, AP. 63, SECTOR 3, BUCURESTI,
74338

(540)

CB Casuta Bunicii
Relaxare la Balaban

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.22

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

20. Mobile, rame, produse din lemn.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în legatură cu clasele 20, 42, 43.
42. Creare şi administrare site-uri.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(540)

Teddy Bear

(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 08.01.06;
11.01.10; 11.01.25; 11.03.07; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 00560 (111)185867
(151) 31/01/2017
(732) BOGDAN-MIHAI POSTELNICU,

STR. EMIL RACOVIŢĂ, NR. 29,
SECTOR 4, BUCUREŞTI , BU,
ROMANIA
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(210) M 2017 06782 (111)186185
(151) 22/10/2017
(732) SC ALCHIMEX SA, STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU
NR. 63, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011472, ROMANIA

(540)

GARANT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Pesticide, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
produse pentru tratamentul seminţelor.

───────

(210) M 2018 00857 (111)186312
(151) 12/02/2018
(732) DUMITRU OPREA, STR.

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

iTicket ești online

(531) Clasificare Viena: 20.05.11; 25.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

clase:

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
clienților să le vadă şi să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
uriior web sau al emisiunilor de teleshopping.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

INDEPENDENŢEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BURGER HEROES
(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
vegetale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07878 (111)186311
(151) 22/11/2018
(732) DUMITRU OPREA, STR.

INDEPENDENŢEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIŞINAU, REPUBLICA MOLDOVA
RADU CHELTUIALA, ŞOS. GĂRII
CĂŢELU NR. 170A, AP. 20, SECT.
3, BUCUREŞT, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 08679 (111)185922
(151) 21/12/2018
(732) SC B3 MEDIA INTERNATIONAL

KRISTINE

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

clase:
41. Servicii oferite de o trupă muzicală.

───────

(210) M 2019 01173 (111)185884
(151) 19/02/2019
(732) ASOCIAȚIA DĂRUIEȘTE VIAȚĂ,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXIGIO

(531) Clasificare Viena: 01.03.20; 02.01.30;
02.03.30; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

41. Educaţie, instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2019 01174 (111)185885
(151) 19/02/2019
(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 01.03.02;
01.03.07; 29.01.12

clase:
41. Educaţie, instruire.
42. Servicii ştiinţifice sl tehnologice, precum sl
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale.

───────

SRL , B-DUL. BUREBISTA NR. 1,
BL. D 15, SC. 4, AP. 108, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 01562 (111)186487
(151) 04/03/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

AFIX CAPITAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare specifice fondurilor de
investiţii.

───────

(210) M 2019 01598 (111)186488
(151) 05/03/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

DAREN AUTOMOBILE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a
automobilelor și a accesorilor acestora (cu
excepția transportului), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri.
37. Servicii de service auto.

───────

(210) M 2019 02457 (111)186495
(151) 01/04/2019
(732) DIGITAL STORYTELLERS

SRL, STR. PAJISTEI NR. 30,
CLADIREA BLOC 2, ET. 4, AP. 42,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PUFOSENIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi 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), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
23. Fire de uz textil.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

───────

TOSTOI NR. 8, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
ROMANIA
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(210) M 2019 02717 (111)186486
(151) 08/04/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

EquiLiant Capital
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 02778 (111)185864
(151) 10/04/2019
(732) TEMATIC CABLE SRL, STR.

CĂLĂRAŞILOR NR. 15A, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Székely tv

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.01;
26.11.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 03494 (111)186665
(151) 09/05/2019
(732) KRUGER-BRENT AGENCY SRL,

(540)

ARCHIPTERIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.

───────

(210) M 2019 03539 (111)186485
(151) 13/05/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

EQUILIANT

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 123,
BL. 139, ET. 7, AP. 31, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050717, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru, galben

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 03583 (111)186484
(151) 14/05/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
05.03.20; 26.03.23; 29.01.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 04118 (111)185935
(151) 04/06/2019
(732) CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

- MEDICINA DENTARA - ȘERBAN
AUGUSTIN, STR. ACADEMIEI
NR. 35-37, BL. 1, SC. B, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DENT ALL FINE

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
29.01.12

clase:
44. Servicii oferite de o clinică dentară,
inclusiv servicii de asistenţă stomatologică,
cu activităţi specifice, cum sunt: tehnică
dentară, radiografii, implantologie, tratamente
stomatologice, evaluare medicală şi analize
specifice domeniului, servicii medicale.

───────

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

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2019 04387 (111)185891
(151) 18/06/2019
(732) SC CONTAZEN SRL, STR. PERIS

NR. 324, JUDEȚUL MUREȘ, SAT
PERIS, COMUNA GORNESTI,
547287, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Contazen

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

9. 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, în special
program de calculator, program de facturare
online (cu acces la soft de facturare).
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, în special servicii de facturare,
publicitate inclusiv prin pagina web în domeniul
de activitate, publicitate prin intermediul
aplicatiilor desktop și mobile, gestiunea
afacerilor comerciale.

───────

(210) M 2019 04656 (111)185842
(151) 24/06/2019
(732) BIOLIFE CAVIAR SRL,

STR. MESTEACANULUI NR.
59A, JUDEȚUL ILFOV, SAT
CRETULEASA, COMUNA
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BIOLIFE CAVIAR

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

clase:
29. Pește afumat, pește marinat, pește, pește
congelat, icre de pește preparate.
31. Icre de pește.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
menționate la clasa 29 și 31 (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL. 21, AP. 44, TG. MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde deschis
(HEX=#1d9c5b), verde închis
(HEX=#0f9d59), albastru
(HEX=#4284f4), gri (HEX=#75787e)

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 04937 (111)185868
(151) 05/07/2019
(732) IOSIF ALIN PRECUB, STR.

PRINCIPALĂ NR. 10, JUD. MUREŞ,
CRAIESTI, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DJ IONUT BUCUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 04978 (111)185859
(151) 05/07/2019
(732) SC NEOGEN SA, STR. TARGULUI

NR. 1, PARTER+ETAJ 1, CORP
B, JUDEŢUL MUREŞ, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

SALESFOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de personal (leasing de personal),
servicii de externalizare (asistență în afaceri),
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, analizelor comerciale, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, promovarea
vânzărilor, administrarea vânzărilor, servicii de
gestionare a vânzărilor, administrarea conturilor
de vânzări, servicii de promovare și publicitate,
furnizare de analize
de vânzări, urmărirea volumului de vânzări
pentru terți, furnizare de personal în domeniul
vânzărilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, promovare a vânzărilor prin

mijloace audiovizuale, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, administrarea
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, servicii de administrare a
afacerilor pentru prelucrarea vânzărilor realizate
într-o rețea informatică globală, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.

───────

(210) M 2019 05017 (111)185858
(151) 18/07/2019
(732) SC LERIDA INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. ODĂI NR. 379 -
381, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CUBANELLOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 05292 (111)185843
(151) 18/07/2019
(732) IT LABORATORY RETAIL SRL,

BDUL CONSTRUCTORILOR NR.
25, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Hotel Bliss
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05617 (111)186489
(151) 01/08/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

LETEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 05621 (111)186553
(151) 01/08/2019
(732) MIHAIL LEONTE, STR. CIBINULUI

NR. 35, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ROMANIAN BAJA
RALLY RAID

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 24.07.23;
27.05.02; 29.01.15

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

41. Activităţi sportive, organizare de evenimente
în domeniul sportiv, organizare de raliuri auto-
moto.

───────

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, maro,
galben, albastru, roşu, negru, alb
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(210) M 2019 05646 (111)185881
(151) 02/08/2019
(732) SARMIS CAPITAL PARTNERS

SRL, STR. HELESTEULUI NR. 7,
DEMISOL, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.02.03;
26.02.12; 26.13.25; 29.01.05

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2019 05703 (111)186241
(151) 05/08/2019
(732) FUNERARA EDEN SRL, COMUNA

BUMBESTI-PITIC NR. 54,
CAMERA 2, JUDEŢUL GORJ, SAT
POIENARI, GORJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Casa Funerară Eden
În conformitate cua rt.23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei

OSIM nr. 1003436/11.02.2020, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: Casa Funerară.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 05705 (111)186179
(151) 05/08/2019
(732) BOSFOR KEBAB SRL, BD.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 97,
JUDEŢUL ALBA, ALBA-IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BOSFOR KEBAB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2019 05858 (111)186677
(151) 12/08/2019
(732) S.C. SZILASSY S.R.L., STR.

MUREŞULUI NR. 102, COM.
BIHARIA, JUD. BIHOR, SAT
BIHARIA, BIHOR, 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)

SAPAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (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).

───────

(210) M 2019 06041 (111)186287
(151) 21/08/2019
(732) HH TEXTILE MANUFACTORING

GARMENTS S.R.L., STR.
IZVORUL CRIŞULUI, NR. 12,
CAMERA 2, BL. D4, SCARA C, ET.
4, AP. 29, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SILK LOVE & LACE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.03.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele (accesorii
vestimentare).

───────

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2019 06061 (111)186274
(151) 22/08/2019
(732) SC NYK CONSTRUCT SRL, STR.

BRAZDA LUI NOVAC NR. 26, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

TAVERNA TO PETRINO

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

clase:
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06085 (111)186353
(151) 23/08/2019
(732) MOBIGARDEN SRL, SOS.

MANGALIEI, NR. 80A, POLIGON
III, CORP 3, BIROUL 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,
900654, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MOBI GARDEN
outdoor furniture

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.16; 29.01.13

───────

(210) M 2019 06109 (111)186322
(151) 11/11/2019
(732) SC MONCEANU INOCASINGS

SRL, STR. OLTULUI NR. 14B,
JUD. ILFOV, BRANESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MONCEANU INOCASINGS

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.24;
27.05.01; 29.01.13

clase:
29. Carne și produse din carne (inclusiv carne
de pasăre).
35. Servicii de comerț cu ridicata al cărnii și
produselor din carne, servicii de comerț cu
ridicata al deșeurilor și resturilor.
39. Ambalarea și depozitarea bunurilor.

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

clase:
35. Regruparea in avantajul terţilor în magazine
specializate cât şi online a mobilierului din
plastic, fibră  sau lemn pentru exterior (scaune,
banci,  mese,  cutii),  a  ghivecelor  şi  a  altor
accesorii pentru gradină, a  unor  unelte folosite
în îngrijirea grădinilor, freze, hidrofoare, pompe
apă, cutii de depozitare, coşuri de gunoi, mese
de călcat, dulapuri  pe roţi, caserole din plastic,
căsuţe de gradină,  îngrăşământ pentru  plante,
solare  pentru  plante,  compostor  ecologic
(exceptând transportul  lor),  pentru a permite 
clienţilor să le vadă şi să le achiziţionezecât mai 
comod.

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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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40. Prelucrarea și conservarea cărnii, fabricarea
produselor din carne (inclusiv carnea de pasăre)
pentru terți.

───────

(210) M 2019 06158 (111)186678
(151) 28/08/2019
(732) SC FAST DIGITECH STORE SRL,

INTRAREA ZORELELOR NR.
11, SC. B, ET. 4, AP. 38, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Fast Digitech Store
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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).

───────

(210) M 2019 06274 (111)186177
(151) 02/09/2019
(732) S.C. DIAFLORA INVEST SRL,

STR. ECATERINA TEODORIU NR.
2A, JUDEȚUL CLUJ, DEJ, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

flora-line.ro ready
to decorate?

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

31. Produse agricole, horticole și cereale, brute
și neprocesate, animale vii, fructe și legume
proaspete, semințe, plante și flori naturale,
mâncare pentru animale, malț.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────

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

9. 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,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 funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(591) Culori revendicate: mov, verde închis,
verde deschis
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(210) M 2019 06291 (111)186492
(151) 02/09/2019
(732) Calin Gheorghe Traian

(540)

GANDIREA
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06322 (111)186598
(151) 03/09/2019
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

(540)

POWER J GYM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2019 06365 (111)185918
(151) 05/09/2019
(732) CARPATICA PLANT EXTRACT

(540)

AS-POTENT DUO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale.
5. Supliment alimentar pentru oameni.

───────

(210) M 2019 06366 (111)185919
(151) 05/09/2019
(732) CARPATICA PLANT EXTRACT

(540)

AS-TIROIDFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale.
5. Supliment alimentar pentru omeni.

───────

(210) M 2019 06367 (111)185875
(151) 05/09/2019
(732) CARPATICA PLANT EXTRACT

(540)

AS-RENALFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

SRL, STR. EROILOR NR. 4,
JUDEŢUL PRAHOVA, BUCOV, 
PRAHOVA, ROMANIA

SRL , STR. EROILOR NR. 4,
JUDEŢUL PRAHOVA, BUCOV, 
PRAHOVA, ROMANIA

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1, 
AP. 60, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

SRL , STR. EROILOR NR. 4,
JUDEŢUL PRAHOVA, BUCOV, 
PRAHOVA, ROMANIA

Samarghitan, B-DUL VICTORIEI
NR. 28, JUD. SIBIU, SIBIU, 
550024, ROMANIA
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale.

───────

BALADEI NR. 2, BL. 56, SC. 2, ET.
2, AP. 55, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DVE DEPOZITUL DE
VEHICULE ELECTRICE

În conformitate cu art.23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, solicitantul/mandatarul prin adresa
de răspuns nr. 205667/07.04.2020, declară că
nu invocă un drept exclusiv asupra denumirii
DEPOZITUL DE VEHICULE ELECTRICE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 15.09.10;
05.03.11; 29.01.13; 26.01.16

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de

gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06466 (111)186494
(151) 09/10/2019
(732) GRADINA DIN BUCIUM SRL, STR.

OCTAVIAN IOSIF NR. 5, ET.1,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 70000, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Smiley Camper

(531) Clasificare Viena: 18.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 06400 (111)186719
(151) 06/09/2019
(732) EDUARD STEFAN ANGHEL, STR.

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde,
grena
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(210) M 2019 06610 (111)185890
(151) 16/09/2019
(732) SC PIECZARKI PODLASKIE

EXPORT SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 238, JUDEŢUL ARGEŞ,
PRISLOPU MARE, 117384,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

FRISCO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
26.01.15; 26.01.18; 27.05.02; 29.01.03

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

29. Jeleuri de fructe, gemuri, fructe conservate,
legume conservate, compoturi, bulion, peşti, cu
excepţia
celor vii, carne de vânat.
31. Ciuperci proaspete, legume proaspete,
fructe proaspete, flori naturale, plante, seminţe
de plante.

───────

(210) M 2019 06619 (111)185849
(151) 17/09/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

KIDS UNIVERSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

14. Metale preţioase articole de bijuterie şi
orologerie.
18. Piele şi imitaţii de piele piei de animale
geamantane şi valize umbrele şi bastoane, bice
şi articole de pielărie.
24. Textile (ţesături) şi înlocuitori pentru textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
mov,galben, roz închis portocaliu

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#6EA236, HEX=#4A7228)
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(210) M 2019 06651 (111)186551
(151) 18/09/2019
(732) S.C. ITINERA VENUS TRAVEL

S.R.L., STR. ORZARI NR. 6, CAM.
1, JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PROGRAMUL CULTURAL
ROMANIA MEA

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 24.07.03;
24.07.23; 26.01.03; 26.01.16; 26.02.03;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

STR. LALELELOR, NR. 24, JUDEȚ
ARAD, ARAD, ARAD, 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)

MC BURNOUT ARAD

(531) Clasificare Viena: 04.05.21; 26.11.02;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15

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

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)

───────

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

(210) M 2019 06652 (111)186550
(151) 18/09/2019
(732) ASOCIAȚIA ”M.C.BURNOUT”,

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roșu, negru, alb

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

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)

(591) Culori revendicate: galben, roșu, maro,
portocaliu, negru, alb
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(210) M 2019 06653 (111)186609
(151) 18/09/2019
(732) S.C. HAPPY PANCAKE S.R.L.,

STR. PLOIEȘTI NR. 26-28, SPAȚIU
COMERCIAL NR. 2, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

PABLITO GOOD MOOD FOOD

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
26.01.18; 02.09.04; 02.09.08; 02.09.10;
02.09.12; 02.09.23; 09.07.09; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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 06706 (111)186182
(151) 19/09/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ile de la ville RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.06

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri.
43. Cazare temporară.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale

───────

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

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru,
roșu, maro, negru, alb, gri
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(210) M 2019 06717 (111)186195
(151) 19/09/2019
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

STR. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 01146, ROMANIA

(540)

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, 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, intruniri, congrese,
organizarea de conferinţe, organizarea şi
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

(210) M 2019 06718 (111)186194
(151) 19/09/2019
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

STR. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 01146, ROMANIA

(540)

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, 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, intruniri, congrese,
organizarea de conferinţe, organizarea şi
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, grena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 06720 (111)186196
(151) 19/09/2019
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

STR. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 01146, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

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

9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, 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, intruniri, congrese,
organizarea de conferinţe, organizarea şi
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

(210) M 2019 06783 (111)185960
(151) 23/09/2019
(732) CRISTIAN PREDIE, STR.

FOISORULUI NR. 8A, ET. 1, AP. 1,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031178,
ROMANIA

(540)

& Yellow GYM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, 
gri,  grena

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
393 C), negru (Pantone Black 6 C)

41. Sport și fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, administrare de
centre de fitness, servicii ale cluburilor de
fitness, servicii sportive și de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), consultanță în
materie de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, servicii furnizate de către cluburile
de fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, furnizarea de  instalații pentru fitness și
exerciții  fizice.
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(210) M 2019 06788 (111)186060
(151) 23/09/2019
(732) ITR SINCRO SRL, STR. G-RAL

TRAIAN MOSOIU NR. 4-6, BLOC
8, SC. 2, ET. 3, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SincroMed TELERADIOLOGY

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06789 (111)186061
(151) 23/09/2019
(732) ACTIVE HUB SOLUTIONS SRL,

DRUMUL VALEA CRICOVULUI NR.
13-19, CAMERA 1, BLOC CORP B,
SC. 1, ET. 3, APT. 16, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Active Hub Solutions

(531) Clasificare Viena: 13.01.17; 27.05.02;
29.01.12

(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 şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

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

albastru deschis, negru
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(210) M 2019 06789 (111)186061
(151) 23/09/2019
(732) ACTIVE HUB SOLUTIONS SRL,

DRUMUL VALEA CRICOVULUI NR.
13-19, CAMERA 1, BLOC CORP B,
SC. 1, ET. 3, APT. 16, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Active Hub Solutions

(531) Clasificare Viena: 13.01.17; 27.05.02;
29.01.12

(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 şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06792 (111)186293
(151) 23/09/2019
(732) SC VINEX MURFATLAR SRL,

STR. COCHIRLENI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, 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)

ABSTRACT

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────
(591) Culori revendicate: albastru închis,

albastru deschis, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 06858 (111)186212
(151) 25/09/2019
(732) NICOLAE-CRISTIAN DUMITRA,

STR. 8 MARTIE NR. 2A, BL.
D8A, AP. 3, JUD. DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZEKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (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).

───────

(210) M 2019 06902 (111)185882
(151) 26/09/2019
(732) SARMIS CAPITAL PARTNERS

SRL, STR. HELESTEULUI NR. 7,
DEMISOL, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Sarmis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2019 06959 (111)186210
(151) 01/10/2019
(732) OLGA-FLORENTINA GUDYNN,

ŞOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 5, VILA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
CONSTANTIN - CATALIN
GUDYNN, ŞOS. EROU NICOLAE
IANCU NR. 91H, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

OLGA GUDYNN
(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 şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație   comercială,   lucrări   de   birou.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
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,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 06967 (111)186552
(151) 01/10/2019
(732) MIHAIL LEONTE, STR. CIBINULUI

NR. 35, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ROMANIAN CROSS-COUNTRY

(531) Clasificare Viena: 24.07.03; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06972 (111)186190
(151) 01/10/2019
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Anne Marie d`ANGE

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.24;
27.05.08

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
(591) Culori revendicate: albastru, verde,

roşu, galben, negru, alb

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2019 07013 (111)186192
(151) 02/10/2019
(732) TRANSFER RAPID ELECTRONIC

SRL, BD. UNIRII NR. 72, BL. J3C,
TRONSON 2, ET. 8, MODUL 801,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030836,
ROMANIA

(540)

romfintech

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
26.01.06; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 07014 (111)186477
(151) 02/10/2019
(732) OANA COMANESCU, STR. I.C.

BRĂTIANU NR. 25, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA
MIHAI COMANESCU, STR. I.C.
BRĂTIANU NR. 25, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

REMBRANDT ART CENTRE

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.14

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

35. Coordonare, pregătire și organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, informare și
consiliere comercial pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, organizare şi
coordonare de târguri comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
instrumente și obiecte pentru artiști, administrare
de afaceri, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul.
41. Instruire, educație, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, organizare de expoziții în scopuri
educative, realizare, organizare și coordonare
de cursuri și ateliere de lucru, organizare de
seminarii educaționale, organizare de competiții
educative, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verde deschis, negru

(591) Culori revendicate: negru, roșu, alb,
maro deschis
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instruire în domeniul artelor vizuale, organizarea
și conducerea de workshop-uri.

───────

(210) M 2019 07026 (111)186637
(151) 02/10/2019
(732) ELENA-OANA POPESCU, STR.

(540)

iGlow PRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

3.  Produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 07145 (111)186016
(151) 06/10/2019
(732) SC UNDERGROUND CLUB

(540)

momo club

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
26.01.18

(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 2019 07174 (111)186175
(151) 07/10/2019
(732) AGENCY FOR CONTROL OF

OUTSTANDING DEBTS SRL,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.
291-293, ET. 12, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

A.C.O.D.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

MARIN SORESCU NR. 27,
JUDEŢUL GORJ, TÂRGU JIU, 
GORJ, ROMANIA

SRL, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN 
NR. 97A, JUD.CONSTANŢA, 
CONSTANŢA,900592, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

───────
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(210) M 2019 07174 (111)186175
(151) 07/10/2019
(732) AGENCY FOR CONTROL OF

OUTSTANDING DEBTS SRL,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.
291-293, ET. 12, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

A.C.O.D.

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 07175 (111)186174
(151) 07/10/2019
(732) AGENCY FOR CONTROL OF

OUTSTANDING DEBTS SRL,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.
291-293, ET. 12, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
29.01.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 07389 (111)186328
(151) 17/10/2019
(732) SC PIECZARKI PODLASKIE

EXPORT SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 238, JUDEŢUL ARGEŞ,
PRISLOPU MARE, 117384,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

FRISCO Mushrooms
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

05.11.05; 29.01.03

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

29. Ciuperci, preparate, ciuperci conservate,
ciuperci shiitake deshidratate, ciuperci
comestibile uscate, trufe uscate (ciuperci
comestibile), ciuperci negre comestibile uscate,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci
și leguminoase), piure de ciuperci, ciuperci de
bambus uscate.
30. Sosuri de ciuperci.
31. Ciuperci, ciuperci neprelucrate, ciuperci
crude, ciuperci proaspete, ciuperci shiitake,
proaspete, ciuperci negre comestibile proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar, ciuperci
de bambus proaspete, ciuperci de pin proaspete.

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#4D7D1C, HEX=#4A7228,
HEX=#263B12)

───────

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 07395 (111)186330
(151) 17/10/2019
(732) SC PIECZARKI PODLASKIE

EXPORT SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 238, JUDEŢUL ARGEŞ,
PRISLOPU MARE, 117384,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

FRISCO Boutique

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03

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

29. Conserve cu legume, conserve de legume,
conserve de fructe, conserve din pește, conserve
de fasole, conserve și murături, conserve de
pește, conserve de carne, fructe preparate,
fructe deshidratate, fructe confiate, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate,
fructe, gătite, fructe coapte, fructe feliate, fructe
tăiate, salate de fructe, pastă de fructe, cipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, pulpă de fructe, fructe
în conservă, fructe la borcan, fructe lychee
procesate, tocătură din fructe, piureuri de
fructe, amestecuri de fructe uscate, produse
din fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, pastă de fructe presate,
fructe de avocado procesate, fructe de pădure,
conservate, fructe feliate la borcan, fructe de
mango preparate, fructe de papaia preparate,
fructe feliate, la conservă.

31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, semințe de fructe, fructe tropicale
proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructe ecologice, proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe dragon proaspete, fructe
Durian proaspete, fructe proaspete de păducel,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe proaspete
de mangustan, fructe proaspete de mango,
fructe proaspete de rambutan, fructe de
guava proaspete, fructe și legume proaspete,
aranjamente de fructe proaspete, fructe de kiwi,
proaspete.
32. Băuturi de fructe, siropuri de fructe, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, sucuri de
fructe organice, şerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat.

───────

(210) M 2019 07522 (111)186010
(151) 22/10/2019
(732) LOOPS ENTERTAINMENT SRL,

STR. CERNA NR. 27, PARTER,
BL. C, SC. B, AP. 3, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, 240565,
VALCEA, ROMANIA

(540)

we all hype

(531) Clasificare Viena: 26.11.07; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.12

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

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

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#6EA236, HEX=#4A7229,
HEX=#253A11)
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07660 (111)186593
(151) 28/10/2019
(732) SC MIARBAL PROD SRL, STR.

GH. CONSTANTINESCU NR.
92, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810330, BRĂILA, ROMANIA

(540)

VERUM NATURAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri,
compoturi, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, făină 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 2019 07669 (111)186074
(151) 29/10/2019
(732) ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR

MAGHIARI DIN ROMÂNIA-
ORGANIZAŢIA MUREŞ, STR.
LĂPUŞNA NR. 23, JUD. MUREŞ,
TÎRGU-MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PRO AGRICULTURA
TRANSILVANIAE

(531) Clasificare Viena: 26.01.13; 26.01.16;
01.03.01; 01.03.06; 05.07.02; 06.07.25;
06.19.09; 07.01.09; 07.01.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de comerţ, import-export, lucrări de birou,
publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură.

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru, 
verdeinchis, verde deschis, portocaliu
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(210) M 2019 07713 (111)186657
(151) 30/10/2019
(732) IOANA FLORINA MIRZA, STR.

PRINCIPALA NR. 60, JUD. SALAJ,
SIMISNA, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

FAMILY PROFILE

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24

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

9. 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, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

───────

(210) M 2019 07807 (111)186181
(151) 04/11/2019
(732) ROYAL ESTATES & BULDINGS

SRL, STR. IOSIF VULCAN NR. 5,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Frutti FRESH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
chipsuri din fructe, pasta din fructe presate.
30. Produse de patiserie şi cofetărie, napolitane,
îngheţată de fructe, serbeturi și alte glazuri
comestibile, sosuri de fructe, ciocolata.

fructe, siropuri și alte produse pentru prepararea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolici, băuturi
nealcoolice pe baza de sus de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, extracte din fructe.
35. Publicitate.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, alb, verde
deschis, verde închis, negru

31. Fructe și legume proaspete.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi și sucuri din
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(210) M 2019 07915 (111)186271
(151) 06/11/2019
(732) DRAGOȘ GĂRDESCU, STR.

CIUCEA NR. 3, BL. P17, SC. 1, ET.
1, AP. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
032521, ROMANIA

(540)

BĂIATU' ÎN IARBĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 07965 (111)185904
(151) 11/11/2019
(732) COLEGIUL NATIONAL DE

MUZICA GEORGE ENESCU,
STR. GEN. GHEORGHE MANU
NR. 30, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CONCURSUL
INTERNATIONAL JUNIOR AL
COLEGIULUI NATIONAL DE

MUZICA "GEORGE ENESCU"
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activităţi culturale, divertisment, furnizare de
instruire.

───────

(210) M 2019 07997 (111)186076
(151) 08/11/2019
(732) DRAGOS VASILE ZAHARIA,

STR. ANGHEL MOLDOVEANU
NR. 38, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Super Case

(531) Clasificare Viena: 26.05.08; 26.03.07;
26.13.25; 27.05.01

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

19. Materiale de construcţii nemetalice.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2019 08006 (111)186524
(151) 08/11/2019
(732) CORNELIU-TEOFIL TEAHA,

STR.LT.GHEORGHE NEGEL
NR.66, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 11-12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL
JOHANN STRAUSS

In conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei

nr. 1016590/07.08.2020, solicitantul nu
revendica un drept exclusiv asupra denumirii

“FESTIVALUL JOHANN STRAUSS”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.25;
26.11.11; 02.01.09; 29.01.13

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

STR. LT. AV. GH. NEGEL NR.
66, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BALUL VIENEZ BY DEBIZZ

(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 29.01.06;
29.01.08; 29.01.15

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08007 (111)186525
(151) 08/11/2019
(732) CORNELIU-TEOFIL TEAHA,

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri
deschis, crem, galben

(591) Culori revendicate: negru, maro 
deschis,  auriu
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KILLAFONIC

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 08096 (111)186118
(151) 12/11/2019
(732) RAMONA-ILEANA PRUTEANU,

ALEEA SILISTEA NR. 1, BL. 9,
SC. 1, ET. 3, AP. 35, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MISTIK FASHION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente de măsurare a
timpului.

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

───────

(210) M 2019 08148 (111)186674
(151) 14/11/2019
(732) S.C. SOFA RECON S.R.L., BD.

DECEBAL NR. 12, BL. 57, SC. 1,
ET. 5, AP. 15, CAMERA 1, SECTOR
3, 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)

IE Nationala RO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

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

───────

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
CAMERA 1, JUD. CONSTANŢA, 
SCHITU, 907091, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roşu

(210) M 2019 08074 (111)186013
(151) 12/11/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.
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(210) M 2019 08238 (111)186673
(151) 18/11/2019
(732) S.C. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.,

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAVORIT EXCHANGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08239 (111)186320
(151) 18/11/2019
(732) AUTOFRIGO CENTER SRL, STR.

G-RAL VLĂDOIANU NR. 44, AP. 2,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AUTOFRIGO CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.06; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.12

clase:
11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aparate de
răcire a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, instalaţii de aer condiţionat,
aparate şi instalaţii de refrigerare, instalaţii
de ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat),
instalaţii de încălzire, aparate de încălzire.
12. Vehicule frigorifice, părți și accesorii pentru
vehicule.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate și
marketing.
37. Instalare, întreținere și reparare HVAC
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
întreținerea vehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea vehiculelor, montare
piese de schimb pentru vehicule, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținere și
reparații de vehicule, reparare și întreținere
de sisteme pentru răcirea vehiculelor cu
motor, servicii de consiliere cu privire la
reparare autovehiculelor, montare (instalare) de
accesorii pentru vehicule, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare.

───────

BLD. IULIU MANIU NR. 7, CORP  I, 
BIROUL NR. 2. 11, COMPART.1, 
ET. 2, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 08289 (111)186073
(151) 20/11/2019
(732) IONEL SANDU, STR.

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

(540)

grünhaus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
07.01.08; 26.11.12

(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.
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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. 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.
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.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 08301 (111)185892
(151) 20/11/2019
(732) SC RIVERGATE RATING GROUP

SRL, SPLAIUL UNIRII NR. 64,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PARK AVENUE 96

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.05.24

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, servicii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, brokeraj de asigurari,
subscrierea asigurărilor, consultanță în asigurări,
informații în domeniul asigurărilor, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenție imobiliară,
activități de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor,
evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară).

CASTANILOR NR. 33A, 
JUD.VASLUI, VASLUI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, alb
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37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, zidire, supravegherea construcției de
clădiri, etanșarea clădirilor / impermeabilizare
cladire, izolarea clădirilor, informații privind
construcția, consultanță în construcții, închiriere
echipamente de construcții, demolarea clădirilor,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
instalare și reparare de echipamente de
protecție împotriva inundațiilor, instalarea și
repararea elevatoarelor / instalarea și repararea
ascensoarelor, lucrări de instalație de apa și
canal, servicii pentru acoperișuri, construcția de
eșafodaje.

───────

(210) M 2019 08330 (111)186169
(151) 21/11/2019
(732) CRISTIAN STANCIU, STR. SF.

ANDREI 55A, JUD. IASI, IASI,
700028, IAȘI, ROMANIA

(540)

MASTER PIZZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 08332 (111)186168
(151) 21/11/2019
(732) CRISTIAN STANCIU, STR. SF.

ANDREI 55A, JUD. IAŞI, IAŞI,
700028, IAȘI, ROMANIA

(540)

MASTER KIDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 08337 (111)186269
(151) 21/11/2019
(732) PERFECT PURE NATURAL

SRL, STR. GHEORGHE M
GEORGESCU NR. 19, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

UPOTENT

(531) Clasificare Viena: 24.17.21; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.13

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(591) Culori revendicate: negru, bleu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 08352 (111)186183
(151) 22/11/2019
(732) SC STILISSIMO ART&DESIGN

SRL, STR. ZAMBILELOR NR. 6,
BL. 60, ET. 1, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INGROPAM BANALUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 08379 (111)186592
(151) 24/11/2019
(732) SC MIARBAL PROD SRL, STR.

GH. CONSTANTINESCU NR.
92, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810330, BRĂILA, ROMANIA

(540)

Ceaunul cu bunătăți

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate.

───────

(210) M 2019 08383 (111)186279
(151) 24/11/2019
(732) SIDE GRUP SRL, STR. FELNAC

NR. 1000, C.P. 2900, JUD. ARAD,
FELNAC, ARAD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

bioside Stăpânim natura
prin a ne supune ei

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
05.11.02

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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 08424 (111)186270
(151) 25/11/2019
(732) KEYDESIGN TEMPLATES S.R.L.,

(540)

keydesign

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
27.05.25

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

9. Software, software de calculator descărcabil,
software de dezvoltare a unui site web, software
de calculatoare pentru comerț electronic,
software de calculator pentru crearea de
site-uri web dinamice, modele de design
grafic descărcabile, şabloane descărcabile
pentru crearea de prezentări audiovizuale,
software informatic destinat utilizării în crearea
şi elaborarea de site-uri web, grafică
digitală (software descărcabil), programe de
calculatoare (software descărcabil), software
pentru telefoane mobile, software şi aplicații
pentru dispozitive mobile.

───────

(210) M 2019 08439 (111)186638
(151) 26/11/2019
(732) SC KARPEX AUTO SOLUTION

SRL, STR. GHEORGHE DOJA NR.
38, AP. 1, JUD. MURES, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

CAROLLA

(531) Clasificare Viena: 27.01.06; 27.05.01;
29.01.12

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

STR. PENEŞ CURCANU NR. 2
BIS, AP. 14, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

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

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2019 08482 (111)186490
(151) 27/11/2019
(732) SC AUTOROM SERV SRL, STR.

TRANSILVANIEI NR. 446, SAT
BACIU, JUD. CLUJ, COMUNA
BACIU, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

reparo ACADEMY
În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la

OSIM sub nr. 1010839/09.06.2020, solicitantul a
depus declaraţia pentru neinvocarea unui drept

exclusiv cu privire la denumirea ACADEMY.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
09.07.01; 14.07.06

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

ASACHI NR. 29, CHIŞINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA

(540)

K KRAFT TOOL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.12

clase:
7. Incubatoare pentru ouă
8. Unelte şi ustensile de mănă, acţionate
manual, tacâmuri.
9. Aparate de detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.

───────

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

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

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIATII
SRL, STR. 9 MAI NR. 4, SC. D, AP.
3, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210) M 2019 08492 (111)186078
(151) 27/11/2019
(732) VADIM TODICĂ, STR. GH.
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(210) M 2019 08542 (111)186717
(151) 29/11/2019
(732) ASOCIAȚIA UNIUNEA

FESTIVALURILOR MAGHIARE
DIN TRANSILVANIA - ERDÉLYI
MAGYAR FESZTIVÁL
SZÖVETSÉG, STR. IULIU MANIU
NR. 2, AP. 5, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.04;
26.11.01; 27.05.01; 29.01.13

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție

pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
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)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 08593 (111)186715
(151) 02/12/2019
(732) TITUS TULEA, STR. ION

(540)

VITAREFILL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, 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 în legătură cu cosmetice și
preparate cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vitamine și preparate
cu vitamine, servicii de vânzare cu amănuntul

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

(591) Culori revendicate: albastru, maro,
galben

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA

UNIUNEA FESTIVALURILOR
MAGHIARE 

DIN TRANSILVANIA
ERDÉLYI MAGYAR

FESZTIVÁL SZÖVETSÉG

BREZOIANU, NR. 26-32, SC. A, 
ET.4, AP. 41, SECTOR 1
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare medicinale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare
antioxidante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare lichide,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare cu efect cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare pe bază de minerale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cosmetice și
preparate cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vitamine și
preparate cu vitamine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare
medicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare
antioxidante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare
lichide, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare cu efect
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare pe
bază de minerale.

───────

(210) M 2019 08598 (111)186310
(151) 02/12/2019
(732) OPREA DUMITRU, STR.

INDEPENDENȚEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CARLAS BURGER
(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, dulcețuri, compoturi,

ouă, lapte, şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, coducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 08630 (111)186012
(151) 03/12/2019
(732) SC CASA DE NEGUSTORI

COPOU SRL, STR. PRINCIPALA,
JUDEŢUL IAŞI, POPRICANI,
707380, IAȘI, ROMANIA

(540)

CASA DE
NEGUSTORI COPOU

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.19;
25.01.05; 27.05.01

(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).

───────
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(210) M 2019 08722 (111)186023
(151) 06/12/2019
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR.
159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLĂDIREA A, ETAJ
6, SECTOR 3, COD POȘTAL
060013, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2019 08943 (111)186267
(151) 12/12/2019
(732) CTP TECH LLC, TROY CENTER

2701, SUITE 255, MI, UNITED
STATES, TROY, 48084, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

creatopy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 2955), albastru deschis (RGB
0 73 123), roșu

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi 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
şi  alte    suporturi   de   înregistrare  digitale,
mecanisme  pentru  aparate care  funcţionează 
cu fise, case de marcat, maşini  dispozitive de 
calculat, echipamente deprelucrare a datelor şi 
calculatoare,  computere și dispozitive periferice 
pentru   computere,  software pentru computere,
costume  pentru  scufundări, măşti  pentru 
scufundări,  dopuri  de urechi pentru scufundări,
cleşti   de    nas  pentru   scufundări    sau  înot,
mănuşi  pentru  scufundări,  aparate de  respirat 
pentru  înot  subacvatic,  dispozitive pentru 
stingerea incendiilor.

BCR ȘCOALA DE
BUSINESS.RO Sb
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 08944 (111)186268
(151) 12/12/2019
(732) CTP TECH LLC, TROY CENTER

2701, SUITE 255, MI, UNITED
STATES, TROY, 48084, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

creatopy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.05;
26.02.07

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

computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de
înregistrare digitale, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, computere și
dispozitive periferice pentru computere, software
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 08951 (111)186718
(151) 13/12/2019
(732) S.C. FLD PROFESSIONAL

S.R.L., STR. PALANCA NR. 2,
CORP A, ET. P, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, 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)

GARAGE ARTIZANAL
LOCAL VOCAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
802C)

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2019 08958 (111)186071
(151) 13/12/2019
(732) GEORGE-DRAGOS DAVID, STR.

VIILOR MARI NR, 763, JUD.
BRASOV, SÂNPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

OUSHA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
01.15.24; 29.01.11

clase:
11. Aparate de distribuție a apei și instalații
sanitare, căzi de baie, căzi de baie pentru băi de
șezut, uși pentru căzile de baie.
35. Servicii de agenţii de import-export,
tranzacții comerciale cu aparate de distribuție
a apei și instalații sanitare, căzi de baie, căzi
de baie pentru băi de șezut, uși pentru căzile
de baie, încheierea de tranzacții comerciale cu

servicii de instalare, montare și întreținere a
instalațiilor sanitare și de instalare, montare și
întreținere a ușilor pentru căzile de baie.
37. Construcții, reparații, instalații, instalarea,
montarea și întreținerea instalațiilor sanitare,
instalarea, montarea și întreținerea ușilor pentru
căzile de baie.

───────

(210) M 2019 09076 (111)186172
(151) 18/12/2019
(732) VIRGIL ILIUŢĂ, STR.

SALCÂMULUI NR. 2, COMUNA
CURTIȘ
OARA, JUD. OLT, SAT PIETRIȘU,
OLT, ROMANIA

(540)

LEGGANCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIATII
SRL, STR. 9 MAI NR. 4, SC. D, AP. 3, 
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA
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(210) M 2019 09100 (111)186199
(151) 19/12/2019
(732) EHSAN HAFIZ MOHSAN, BLD.

EROILOR NR. 57, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

EFISTARS CHIBRITURI
DE CALITATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
01.15.05; 01.01.10; 20.05.15; 29.01.14

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

(210) M 2019 09178 (111)186005
(151) 23/12/2019
(732) CROSSGATE SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 84, C1/0, BIROUL
NR. 7, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

viliera

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 09236 (111)186252
(151) 29/12/2019
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SILK DISTRICT

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
29.01.14

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii financiare privind
afacerile, servicii financiare privind investițiile,
evaluări și estimări financiare, servicii
financiare privind ipotecile, planificare imobiliară
(activități financiare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, servicii financiare
privind vânzarea de proprietăți, servicii de
consiliere privind investițiile financiare, servicii
financiare şi monetare.
37. Construcții, reparaţii în construcţii, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
repararea pompelor, servicii de instalații
electrice, întreținere de instalații sanitare,
instalații de încălzire centrală, reparare
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, instalare de instalații de iluminat,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
servicii de deparazitare pentru instalații electrice,
întreținere și reparare de instalații solare,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
întreținere și reparare de instalații geotermice,
reparare și întreținere de instalații electronice,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, reparare de instalații de alimentare
cu energie, reparare de instalații de alimentare
cu apă, întreținere de instalații de alarme de
incendiu, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, servicii de instalații
sanitare și montare de geamuri, servicii de
contractare pentru instalații de aer condiționat,
întreținere și reparare de instalații de încălzit
solare, reparare de echipamente electrice și de

instalații electrotehnice, reparare și întreținere
de instalații pentru energie eoliană, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu apă,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
instalațiilor, readaptare a instalațiilor de aer
condiționat din clădiri, consiliere referitoare la
prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
servicii de instalații și reparații de panouri din
sticlă, întreținere și reparare de instalații de
monitorizare a încălzirii,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de
gătit, reparare și întreținere de instalații pentru
gaz și electricitate, reparare și întreținere de
aparate și instalații de răcit, reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie,
reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, instalare de aparatură
de bucătărie și instalații de spălătorie, service
de urgență la instalațiile de furnizare a apei,
service de urgență la instalațiile de furnizare
a gazului, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, redaptare
a instalațiilor de ventilație din clădiri, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de instalații chimice, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, servicii de consiliere cu privire la repararea
instalațiilor de țevi, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații de gătit,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit.

───────

(591) Culori revendicate: verde (PANTONE
382 C, 379 C, 2295 C), roz (PANTONE
232 C, 231 C, 230 C), albastru
(PANTONE 320 C, 7709 C, 629 C),
negru (PANTONE 419 C)
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(210) M 2020 00755 (111)185873
(151) 12/02/2020
(732) Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L.,

(540)

CRAMA PURCARI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor, alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
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).

───────

(210) M 2020 00756 (111)185874
(151) 12/02/2020
(732) Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L.,

(540)

DOMENIILE PURCARI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor, alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
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).

───────

STR. PURCARI NR. 4229,
RAIONUL STEFAN VODA,
MD-4229, REPUBLICA MOLDOVA

STR. PURCARI NR. 4229,
RAIONUL STEFAN VODA,
MD-4229, REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L, BULEVARDUL CAROL I
NR.55-55BIS, PARTER, 
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L, BULEVARDUL CAROL I
NR.55-55BIS, PARTER, 
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 00761 (111)186208
(151) 04/02/2020
(732) WESTERN MANAGEMENT

GROUP SRL, CALEA NATIONALA
NR. 28A, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Blanchette

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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 2020 01289 (111)185886
(151) 16/03/2020
(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dăruieşte DV Viaţă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

35. Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate), căutare de sponsorizare
şi consultanţă cu privire la căutarea de sponsori.
36. Acordare de fonduri pentru instituţii de
cercetare, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, colectare de fonduri, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea strângerilor
de fonduri, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile în domeniul
medical, coordonarea activităţilor de strângere
de fonduri caritabile în domeniul medical,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, colectare
de fonduri de binefacere, furnizare de informaţii
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiţii de fonduri în scopul susţinerii şi
dezvoltării domeniului medical, organizare de
finanţări pentru proiecte umanitare, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, organizare de
colecte de fonduri, strângere de fonduri şi
sponsorizare financiară.
41. Realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, cursuri de pregătire în medicină,
servicii de instruire cu privire la sănătate şi
siguranţă, servicii educative în materie de igienă
în unităţi spitaliceşti, pregătire tehnică în materie
de igienă în spitale (instruire), coordonarea
de programe de asistenţă educaţională pentru
pacienţi cu privire la drepturile pacienţilor,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, servicii de educaţie şi instruire
referitoare la asistenţa medicală, servicii de
formare profesională în domeniul medical,
servicii de formare pentru asistente medicale,
instruire şi învăţământ medical.
44. Servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienţilor, servicii
de consiliere medicală, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, management de
servicii de asistenţă medicală, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătăţii, îngrijiri de igienă pentru oameni,
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
7549C), portocaliu (Pantone 2026C)
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───────

(210) M 2020 01290 (111)185887
(151) 16/03/2020
(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,

(540)

DV

7549C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate), căutare de sponsorizare
şi consultanţă cu privire la căutarea de sponsori.
36. Acordare de fonduri pentru instituţii de
cercetare, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, colectare de fonduri, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea strângerilor
de fonduri, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile în domeniul
medical, coordonarea activităţilor de strângere
de fonduri caritabile în domeniul medical,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, colectare
de fonduri de binefacere, furnizare de informaţii
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiţii de fonduri în scopul susţinerii şi
dezvoltării domeniului medical, organizare de
finanţări pentru proiecte umanitare, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, organizare de

noutăţi în domeniul medicinei furnizare de
informaţii despre servicii de asistenţă medicală
furnizare de informaţii în materie de sănătate
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale furnizare de informaţii medicale
în sectorul sănătăţii furnizare de informaţii
despre servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori  şi  de  alt  personal medical  specializat,
consiliere  privind  sănătatea publică, consiliere
privind  eliberarea  încărcăturii emoţionale
asociate  afecţiunilor  medicale,  consiliere
medicală,  consiliere  în  materie  de sănătate,
consilierea pacienţilor şi a familiilor  acestora
privind  afecţiunile  şi  accesul  la  tratament,
compilarea    de    rapoarte    medicale,   servicii
pentru    pregătirea     rapoartelor    medicale,
servicii de informare şi consiliere cu privire la
sănătate, servicii de informare medicală, servicii
de informare cu privire la asistenţa sanitară,
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de informare cu privire la asistenţa
sanitară, servicii de furnizare de informaţii
medicale.
45. Servicii în domeniul medical prin propunere
de modificări şi iniţiative legislative pentru
îmbunătăţirea sistemului medical şi a celui
educaţional, servicii sociale (campanii cu scop
umanitar), consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice, furnizare de informaţii cu
privire la drepturile omului, furnizare de informaţii
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informaţii în domeniul juridic, furnizare de
informaţii judiciare, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienţilor care suferă
de boli care le pun în pericol viaţa, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienţii
care suferă de cancer şi pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienţilor, oferite pacienţilor din spitale şi din
instituţii de îngrijire pe termen lung, furnizare
de suport emoţional pacienţilor bolnavi de
cancer şi familiilor acestora, prin forumuri online
interactive, furnizarea de informaţii cu privire
la  servicii juridice,  furnizarea  de  informaţii 
juridice, întocmire  de  rapoarte  juridice  în 
domeniul drepturilor  omului,  intermediere în 
proceduri juridice,  pregătirea  de  rapoarte 
juridice, servicii de asistenţă legală, servicii de 
asistenţă  pentru litigii,  servicii  de  avocatură 
(servicii  juridice), servicii  de  cercetare  de 
informaţii juridice, servicii  de  consiliere  juridică,
servicii de contencios, servicii de consultanţă 
juridică,  servicii  de consultanţă  în  materie  de 
sănătate şi siguranţă,  servicii  de  lobby,  nu  în

scopuri  comerciale,   servicii  de pregătire  a
documentelor juridice,servicii juridice, servicii
în materie de litigii,servicii juridice (paralegale), 
servicii juridice probono.

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.105, 
BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.25, 
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.02
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
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colecte de fonduri, strângere de fonduri şi
sponsorizare financiară.

───────

41. Realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, cursuri de pregătire în medicină,
servicii de instruire cu privire la sănătate şi
siguranţă, servicii educative în materie de igienă
în  unităţi  spitaliceşti,  pregătire  tehnică  în
materie    de     igienă     în    spitale   (instruire),
coordonarea  de  programe  de asistenţă 
educaţională  pentru  pacienţi  cu  privire la 
drepturile  pacienţilor,  organizare  de  seminarii
şi congrese în domeniul medicinei, servicii de
educaţie şi instruire referitoare la asistenţa
medicală, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de formare pentru
asistente medicale, instruire şi învăţământ
medical.
44. Servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienţilor, servicii
de consiliere medicală, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, management de
servicii de asistenţă medicală, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătăţii, îngrijiri de igienă pentru oameni,
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei furnizare de
informaţii despre servicii de asistenţă medicală
furnizare de informaţii în materie de sănătate
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale furnizare de informaţii medicale
în sectorul sănătăţii furnizare de informaţii
despre servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori şi  de  alt  personal  medical  specializat,
consiliere  privind  sănătatea publică,  consiliere 
privind  eliberarea  încărcăturii emoţionale 
asociate  afecţiunilor  medicale, consiliere 
medicală,  consiliere  în materie   de    sănătate,
consilierea pacienţilor şi a familiilor acestora
privind afecţiunile şi accesul la tratament,
compilarea de rapoarte medicale, servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, servicii de
informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de informare medicală, servicii de
informare   cu  privire    la    asistenţa   sanitară,
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de informare cu privire la asistenţa
sanitară, servicii de furnizare de informaţii
medicale.

45. Servicii în domeniul medical prin propunere
de modificări şi iniţiative legislative pentru
îmbunătăţirea sistemului medical şi a celui
educaţional, servicii sociale (campanii cu scop
umanitar), consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice, furnizare de informaţii cu
privire la drepturile omului, furnizare de informaţii
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informaţii în domeniul juridic, furnizare de
informaţii judiciare, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienţilor care suferă
de boli care le pun în pericol viaţa, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienţii
care suferă de cancer şi pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienţilor, oferite pacienţilor din spitale şi din
instituţii de îngrijire pe termen lung, furnizare
de suport emoţional pacienţilor bolnavi de
cancer şi familiilor acestora, prin forumuri online
interactive, furnizarea de informaţii cu privire
la  servicii juridice,  furnizarea  de  informaţii 
juridice, întocmire  de  rapoarte  juridice  în 
domeniul drepturilor  omului,  intermediere în 
proceduri juridice,  pregătirea  de  rapoarte 
juridice, servicii de asistenţă legală, servicii de 
asistenţă  pentru litigii,  servicii  de  avocatură 
(servicii  juridice), servicii  de  cercetare  de 
informaţii juridice, servicii  de  consiliere  juridică,
servicii de contencios, servicii de consultanţă 
juridică,  servicii  de  consultanţă  în  materie  de 
sănătate şi siguranţă,servicii de lobby, nu în
scopuri  comerciale, servicii  de  pregătire  a 
documentelor juridice,servicii juridice, servicii
în materie de litigii,servicii juridice (paralegale), 
servicii juridice probono.
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(210) M 2020 01291 (111)185888
(151) 16/03/2020
(732) ASOCIAŢIA “DĂRUIEŞTE VIAŢĂ”,

(540)

Dăruieşte Viaţă DV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

35. Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate), căutare de sponsorizare
şi consultanţă cu privire la căutarea de sponsori.
36. Acordare de fonduri pentru instituţii de
cercetare, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, colectare de fonduri, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea strângerilor
de fonduri, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile în domeniul
medical, coordonarea activităţilor de strângere
de fonduri caritabile în domeniul medical,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, colectare
de fonduri de binefacere, furnizare de informaţii
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiţii de fonduri în scopul susţinerii şi
dezvoltării domeniului medical, organizare de
finanţări pentru proiecte umanitare, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, organizare de
colecte de fonduri, strângere de fonduri şi
sponsorizare financiară.
41. Realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, cursuri de pregătire în medicină,
servicii de instruire cu privire la sănătate şi
siguranţă, servicii educative în materie de igienă
în unităţi spitaliceşti,
pregătire tehnică în materie de igienă în
spitale (instruire), coordonarea de programe de

asistenţă educaţională pentru pacienţi cu privire
la drepturile pacienţilor, organizare de seminarii
şi congrese în domeniul medicinei, servicii de
educaţie şi instruire referitoare la asistenţa
medicală, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de formare pentru
asistente medicale, instruire şi învăţământ
medical.

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 105, 
BL. 101, SC. A, ET. 6, AP. 25,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050716,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
7549C), portocaliu (Pantone 2026C)

44. Servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienţilor, servicii
de consiliere medicală, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, management de
servicii de asistenţă medicală, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătăţii, îngrijiri de igienă pentru oameni,
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, furnizare de
informaţii despre servicii de asistenţă medicală,
furnizare de informaţii în materie de sănătate,
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informaţii medicale
în sectorul sănătăţii, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori şi  de  alt  personal  medical  specializat,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere 
privind  eliberarea  încărcăturii emoţionale 
asociate  afecţiunilor  medicale, consiliere 
medicală, consiliere  în  materie   de    sănătate,
consilierea pacienţilor şi a familiilor acestora
privind  afecţiunile  şi  accesul  la  tratament,
compilarea de rapoarte medicale, servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, servicii de
informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de informare medicală, servicii de
informare  cu  privire  la  asistenţa  sanitară, 
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de informare cu privire la asistenţa
sanitară, servicii de furnizare de informaţii
medicale.
45. Servicii în domeniul medical prin propunere
de modificări şi iniţiative legislative pentru
îmbunătăţirea sistemului medical şi a celui
educaţional, servicii sociale (campanii cu scop
umanitar), consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice, furnizare de informaţii cu
privire la drepturile omului, furnizare de informaţii
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informaţii în domeniul juridic, furnizare de
informaţii judiciare, furnizare de opinii juridice
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───────

(210) M 2020 01336 (111)185967
(151) 20/02/2020
(732) SC MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Mimacro

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.04

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

───────

de specialitate, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienţilor care suferă
de boli care le pun în pericol viaţa, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienţii
care suferă de cancer şi pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienţilor, oferite pacienţilor din spitale şi din
instituţii de îngrijire pe termen lung, furnizare
de suport emoţional pacienţilor bolnavi de
cancer şi familiilor acestora, prin forumuri online
interactive, furnizarea de informaţii cu privire
la   servicii    juridice, furnizarea  de  informaţii
juridice,  întocmire  de  rapoarte  juridice  în
domeniul drepturilor  omului,  intermediere  în
proceduri juridice,  pregătirea  de  rapoarte
juridice, servicii  de  asistenţă legală, servicii de
asistenţă  pentru litigii,  servicii  de  avocatură 
(servicii  juridice), servicii  de  cercetare  de 
informaţii juridice,  servicii  de consiliere  juridică,
servicii  de  contencios, servicii  de  consultanţă
juridică, servicii  de  consultanţă  în  materie  de
sănătate şi siguranţă,servicii de lobby, nu în
scopuri  comerciale, servicii  de  pregătire  a 
documentelor juridice,servicii juridice, servicii
în materie de litigii, servicii juridice (paralegale), 
servicii juridice pro bono.

9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, încărcătoare fără fir, cablu de
date, selfie-stick, accesorii pentru telefoane
(handsfree), suport auto pentru telefon,
acumulatori  telefon  şi  tablete,  folii  pentru 
telefoane, baterie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

626

(210) M 2020 01337 (111)185968
(151) 20/02/2020
(732) SC MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

X-start

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

───────

(210) M 2020 02257 (111)186262
(151) 01/04/2020
(732) RADU CODRUŢ NIŢULESCU,

STR. BUCUREŞTI NR. 51-55, BL.
J131, SC. C, ET. 4, AP. 18, JUDEŢ
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

HOMECHEF Herbs

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
11.01.04; 05.03.13; 26.01.03

───────

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

clase:
9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, încărcătoare fără fir, cablu de
date, selfie-stick, accesorii pentru telefoane
(handsfree), suport auto pentru telefon,
acumulatori  telefon  şi  tablete,  folii  pentru 
telefoane, baterie

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere 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,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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(210) M 2020 04724 (111)186526
(151) 08/07/2020
(732) DORIN AUREL IUHAS, STR.

SOVATA NR. 51, BL. D32-D33,
ET. 4, AP. 56, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

GENERE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Prelucrarea materialelor.

───────

(210) M 2020 04800 (111)186205
(151) 10/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

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

(540)

AQUA SPRITZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice care conţin apa selzer.

───────

(540)

GARBO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12

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

3. Produse de toaletă, preparate pentru curățare
și odorizante, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse și articole sanitare pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse
igienice pentru medicină, dezinfectante.

───────

(210) M 2020 05041 (111)186056
(151) 20/07/2020
(732) CHEMICAL COMPANY SA, 

B-DUL CHIMIEI NR. 14, JUD. IAŞI, 
IAŞI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: cream (R218 
G198B194 ), negru

(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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(210) M 2020 06293 (111)186397
(151) 07/09/2020
(732) BETTY-COM SRL, STR. GRIVITEI

NR. 2, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005611/26.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: BRUTĂRIE PATISERIE COFETĂRIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 05.03.20

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

30. Produse de brutărie, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, preparate pentru
fabricarea produselor de brutărie, produse
de patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), specialități
de patiserie, produse de patiserie, produse
de patiserie congelate, cu excepția înghețatei,
amestecuri preparate de patiserie, foi de
patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie vieneză, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, pateuri (produse de patiserie), produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
cu ciocolată, deserturi preparate (produse de
patiserie), scoici de patiserie pentru monaka,
produse de patiserie cu fructe, produse de

patiserie conținând creme, sopapillas (produse
de patiserie, prăjite), produse de patiserie
daneze din foitaj, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), produse de patiserie
care conțin fructe, produse de patiserie umplute
cu fructe, produse de patiserie conținând
creme și fructe, fulgi de patiserie de unt
de arahide, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), bomboane nemedicinale
(cofetărie), jeleuri de fructe (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, cu excepția înghețatei, produse de
cofetărie congelate, cu excepția înghețatei, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, chipsuri de cofetărie pentru copt,
zefir (produse de cofetărie), pastila (produse
de cofetărie), gume transparente (produse de
cofetărie), biluțe de zahăr pentru cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie cu gheață, cu excepția
înghețatei, gheață pentru produse de cofetărie,
cu excepția înghețatei, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), cu excepția
înghețatei, batoane de lemn dulce (cofetărie),
bezele moi (produse de cofetărie), produse de
cofetărie, glazură pentru produse de cofetărie,
zahăr tos (nu pentru cofetărie), tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), mentă pentru produse
de cofetărie, produse de cofetărie din ciocolată,
mentă pentru utilizare în cofetărie, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din fructe,
esențe folosite pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
suc de fructe (produse de cofetărie), drajeuri
de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu
cremă spumă, produse de cofetărie care conțin

- BRUTĂRIE - 
Betty

PATISERIE - COFETĂRIE
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gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
trufe cu rom (produse de cofetărie), produse
de cofetărie în formă lichidă, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie sub formă de tablete, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de arahide, produse de
cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie pe bază de făină, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
cu excepția produselor din înghețată, decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie,
bucăți de zahăr cristal (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie pe
bază de migdale, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea cu excepția produselor din înghețată,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, produse de cofetărie cu aromă de lemn
dulce, produse de de cofetărie nemedicinale
pe baza de făină, produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate cu excepția produselor din
înghețată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, cachou (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru scopuri
farmaceutice, pastile mentolate (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru uz medical,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
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, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor.
35. Servicii de consultanţă în afaceri privind
gestionarea 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, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, 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 vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, publicitate în reviste,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoţionale de publicitate, servicii
de publicitate digital, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.

───────
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(210) M 2021 02167 (111)186372
(151) 17/03/2021
(732) DĂNUȚ-EUGEN GURKA, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 92,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430395, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

KINDER HAUS

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.03.01;
26.04.02; 26.04.05

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

20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic.

───────

(210) M 2021 02241 (111)186392
(151) 18/03/2021
(732) INTELIGENT MEDICAL COMPANY

S.R.L., STR. DESROBIRII, NR.
44, BL. O9, SC. D, ET. P, AP.
166, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

AZOMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare pentru animale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, veterinare (produse -),
preparate și substanțe veterinare, suplimente
nutritive de uz veterinar, produse antiinfecțioase
de uz veterinar, suplimente pentru furaje de uz
veterinar, preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz veterinar, toate aceste
produse, cu excepţia celor destinate uzului
uman.

───────

(210) M 2021 02862 (111)186178
(151) 08/04/2021
(732) TOP ACTIV CLASS SRL, STR.

(540)

INCEPTION by the sea
(531) Clasificare Viena: 27.05.01

(591) Culori revendicate: roșu (RAL 3020),
galben (RAL1021), albastru (RAL
5005), verde (RAL 6024), roz, negru

FAGETULUI NR. 50, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

630
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Investiții imobiliare.

───────

(210) M 2021 03014 (111)186393
(151) 13/04/2021
(732) FLORINA CÂINEANU, STR.

ZĂRANDULUI NR. 2, JUDEŢ
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

Fleurane

(531) Clasificare Viena: 09.07.17; 05.03.11;
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Perne (de sprijinit, de divan), perne
decorative, cutii din lemn sau plastic, împletituri
din paie, borduri din paie, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, statui din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, rame
pentru tablouri, colţare pentru ramele de tablouri/
suporturi de susţinere pentru tablouri (rame).
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate cu plată per click,
publicarea de texte publicitare, managementul,
organizarea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
site-urilor web, indexarea web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, oferirea de informaţii

comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, dezvoltarea
de concepte publicitare, marketing, servicii de
lobby comercial, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, promovarea vânzărilor pentru
terţi, organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 20, 28 şi 31 (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 03601 (111)185865
(151) 06/05/2021
(732) SLEIMAN MOURTADA, STR.

INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. C1, ET. 4, AP. 9,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020333,
ROMANIA

(540)

French Clinique CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA

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

nr. OSIM 1028392/07.10.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
„French Clinique”, „CHIRURGIE ORO-MAXILO-

FACIALA” şi „Estetica si volumetrie faciala”.
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(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;

27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 02.03.01;
02.03.02

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

44. Servicii medicale, Servicii medicale, Servicii
veterinare, Servicii de igienă şi de îngrijire
a frumuseţii pentru oameni sau animale
oferite exclusiv în cadrul unei clinici medicale,
Servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură.

───────

(210) M 2021 04744 (111)186394
(151) 18/06/2021
(732) MENTON MALL FBE SRL,

STR. SG. ILIE DAVID NR. 2,
PARTER, CAMERA 1, 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)

GAIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini de pulverizat, pistol de vopsit pentru
aplicarea vopselei, pistoale automate robotizate
de pulverizare pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, echipament pentru măturare, curățare
și spălare, aspiratoare, aspiratoare electrice,
aspiratoare automate, aspiratoare vertical,
aspiratoare de uz casnic.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, aparate de ras electrice sau neelectrice,
aparate de ras electrice, aparate pentru
aranjarea părului acţionate manual, aparate
de epilat electrice sau neelectrice, aparate
laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,

reparație și întreținere, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, scule,
acționate manual, genți profesionale cu scule,
instrumente manuale de urgență și salvare.
9. Echipamente de comunicare, echipament
de comunicație punct-la-punct, căști pentru
telefoane, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, echipamente
fotografice, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film
și video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, camere video de
bord, camere video pentru vehicule, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, panouri solare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, potențiatoare optice, proiectoare
de profil, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive de control
și regulatoare, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, alarme și
echipamente de avertizare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, aparate de
detecție cu ultraviolete.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, aparate pentru tratarea acneei,
aparate de masaj, aparate pentru masaje
estetice, dispozitive pentru masajul corporal,
aparate cu vibrații pentru masaj, aparate
terapeutice cu dispozitive de masaj, aparate
de masaj acționate electric, aparate de masaj
pentru picioare, aparate non-electrice pentru
masaj, aparate de masaj pentru scalp, aparate
de masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
spate, aparate de masaj pentru ochi, scaune de
masaj cu aparate de masaj incorporate, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj prin împachetări termice, aparate de
masaj de uz personal, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparat de masaj
anticelulitic, aparate pentru vibromasaj, aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic.
11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, aparate de
gătit pentru bucătărie, mașini pentru prepararea
vatei de zahăr, aparate de iluminat și reflectoare,

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2386 C), verde (Pantone 2269 C),
negru (Pantone Black 6 C), alb
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becuri cu led, becuri de iluminat, becuri
pentru proiectoare, lămpi alimentate cu energie
solară, aparate de iluminat cu celule solare,
luminatoare led, leduri ambientale, benzi cu
led, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, robinete
de apă controlate electric, aparate electrice
pentru duș, dușuri electrice, dușuri exterioare
pentru îmbăiere, recipiente frigorifice, lăzi
frigorifice, aparate frigorifice, arzătoare, boilere
și încălzitoare, mașini de ceață, mașini pentru
generare de ceață artificială, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, sterilizatoare
cu ultraviolete, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aeroterme electrice (de uz casnic), aeroterme.
12. Vehicule și mijloace de transport, dispozitive
antifurt pentru vehicule, oglinzi de biciclete,
protectii pentru vehicule.
13. Sprayuri de apărare personală, spray-uri cu
piper (lacrimogen), spray-uri de autoapărare pe
bază de substanțe chimice.
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
role pentru zugrăvit (trafalete).
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
materiale și articole izolante și opritoare, furtunuri
de stropit, folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare), materiale pentru amortizare și
ambalare, amortizoare pentru vibrații.
20. Mobilă și mobilier, rafturi metalice (mobilier),
birouri și mese, paturi, așternuturi, saltele și
perne, șezlonguri, scaune, mobilier de exterior,
scaun pliant.
21. Articole pentru animale, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, dispozitive
cu ultrasunete pentru îndepărtarea țânțarilor,
produse cu ultrasunete pentru respingerea
animalelor dăunătoare, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
articole pentru curățarea dentară, distribuitoare
de pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, mopuri,
găleți pentru mop, capete de mop, găleți pentru
mop prevăzute cu storcător pentru mop, articole
de grădinărit, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, mănuși de grădinărit, stropitori, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, răzătoare
pentru bucătărie, răzătoare (ustensile de uz
casnic neelectrice).

22. Produse confecționate din produse textile și
fibre, curele altele decât cele din piele și benzi,
hamace, fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, prelate pentru
corturi.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie, lenjerie de pat și pături,
produse textile pentru bucătărie și masa,
materiale textile pentru baie, materiale țesute
sub formă de plasă, plase de țânțari, plase contra
țânțarilor, plase de protecție împotriva insectelor,
huse pentru mobila, cuverturi pentru canapea,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, produse de filtrare din material textile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încaltaminte, lenjerie intimă și de noapte, articole
de încălțăminte.
28. Articole și echipament de sport,
echipamente pentru sport, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării antistres, trambuline,
leagăne, prăștii, jocuri de masă și aparate de
jocuri de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, aparate pentru jocuri video,
jocuri electronice de tip arcade și aparate de
jocuri electronice, sănii (articole de sport), plase
(articole de sport), aparate pentru antrenament
sportiv, articole și echipamente pentru vânătoare
și pescuit respectiv: undiţe de pescuit, mincioguri
pentru pescarii cu undiţa, momeli, fluiere pentru
vânătoare, roboți de jucărie inteligenți, roboți
de jucărie, jucării adaptate pentru activități
educative, mese pentru fotbal de masa, jucării
gonflabile pentru piscină, piscine gonflabile
pentru agrement, castele gonflabile pentru copii,
jucării gonflabile, seturi de bucătărie de jucărie,
corturi de joacă, costume de carnaval pentru
copii, microfoane de jucărie, trotinete.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (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 cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
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pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 05324 (111)186395
(151) 14/07/2021
(732) INFINITY LIFE MEDICAL SRL,

STR. DR. LEONTE ANSATEVIECI
NR. 8, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050464, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.17.08;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 06264 (111)186410
(151) 26/08/2021
(732) SC MEDIAUNO SRL, STR.

TURNUL EIFFEL NR. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020344, ROMANIA

(540)

REPOWER ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06338 (111)186316
(151) 30/08/2021
(732) CARMEN-MIHAELA BUSCH,

STRADA CIUCAȘ, NR. 9, ETAJ 4,
APARTAMENT 17, JUD. MUREŞ,
TÂRGU-MUREȘ, 540399, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

SĂNĂTATE ESENŢIALĂ

(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 substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 3517
c), alb

CLINICA MEDICALĂ 
iLife
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HĂRMANULUI, NR. 17A, BLOC
212, SC B, AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

În conformitate cu prevederile art. 22 ALIN. (1)
din Legea nr. 84/1998, republicată, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii
"AGENŢIA DE MARKETING A MEDICILOR".

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 03.07.01;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Marketing digital, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
servicii de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în marketing,
previzionare de marketing, studii de marketing,
servicii de marketing comercial, consultanță
profesională în marketing, efectuarea studiilor
de marketing, analiza tendințelor de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, consultanță
în publicitate și marketing, publicitate, agenții
de publicitate, servicii de publicitate directă
prin poștă furnizate de întreprinderi specializate,
publicitate directă prin poștă, publicitate prin
corespondență, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, consultanță privind

publicitatea comercială, consultanță în afaceri
privind publicitatea, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, cercetare de piață
pentru publicitate, difuzarea de date privind
publicitatea, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață.

───────

(210) M 2021 07077 (111)186396
(151) 01/10/2021
(732) SC RUSTRANS SRL, STR.

MAGNOLIILOR NR. 1, SAT
BLAGESTI, JUDEŢUL BACĂU,
BLAGESTI, 607065, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Lotca by ARCA

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX #22133F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2021 06704 (111)186077
(151) 16/09/2021
(732) RANJAK MEDIA-M SRL, STR.

RANJAK MEDIA 
AGENTIA DE MARKETING 

A MEDICILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roz (HEX #CEA59D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07577 (111)185938
(151) 20/10/2021
(732) MOLINI BUNATATI DIN SIBIU

S.R.L., SAT JINA NR. 776, JUD.
SIBIU, COMUNA JINA, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

MOLINI BUNATATI
DIN SIBIU 2015

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1006834 din data

08.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “BUNATATI DIN SIBIU“.

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
06.01.02; 06.01.04; 03.04.24; 03.04.26;
26.05.01; 26.05.16; 26.11.03; 26.11.12

clase:
29. Carne și produse din carne, ouă și produse
din ouă, produse lactate și înlocuitori, dulcețuri,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, carne afumată, produse lactate,
smântână (produse lactate), produse lactate
tartinabile, iaurturi cremoase, iaurturi de băut,
iaurturi cu gust de fructe, brânzeturi, brânzeturi
proaspete, brânzeturi maturate, carne, carne
procesată, carne tocată, carne friptă, cârnați,
șuncă, cașcaval, cașcaval afumat, jumări de
porc, salam, salam pepperoni, cârnați afumați,
caltaboși (cârnați), cârnați cruzi.
30. Miere, miere naturală, plăcintă cu carne,
produse de patiserie, prăjituri, șerbeturi,
înghețată, sirop de masă, siropuri aromatizate,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,

pâine, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, jeleuri de fructe (cofetărie), produse de
brutărie, plăcinte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulcețuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne afumată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
smântână (produse lactate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi cremoase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi cu gust de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brânzeturi proaspete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brânzeturi maturate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carne procesată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carne
tocată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carne friptă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șuncă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cașcaval, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cașcaval afumat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jumări de porc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu salam, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu salam pepperoni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cârnați afumați,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu caltaboși (cârnați), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați cruzi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu miere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
miere naturală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plăcintă cu carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sirop de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu siropuri aromatizate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ouă și produse
din ouă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulcețuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne afumată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu smântână (produse lactate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse lactate tartinabile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu iaurturi
cremoase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu iaurturi de băut, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
iaurturi cu gust de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brânzeturi proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brânzeturi maturate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carne procesată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carne tocată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne friptă, 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 pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brioșe cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu budinci, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cornuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pâine, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brioșe cu fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu budinci,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cornuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cârnați, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șuncă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cașcaval, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cașcaval
afumat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jumări de porc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
salam, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu salam pepperoni, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cârnați afumați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu caltaboși (cârnați), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cârnați cruzi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu miere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu miere naturală,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plăcintă cu carne, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sirop de masă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu siropuri aromatizate.

───────
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(210) M 2021 07657 (111)186246
(151) 22/10/2021
(732) SC DIPLO CARE SRL, SOSEAUA

BUCIUM 75 E, JUDETUL IASI, IASI,
70070, IAȘI, ROMANIA

(540)

LE ROI DU CAVIAR
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1007541/15.03.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: ”CAVIAR”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.02; 03.09.10; 01.01.05

clase:
29. Caviar.
31. Icre de peste nepreparate.

───────

(210) M 2021 07685 (111)186298
(151) 25/10/2021
(732) CONCEPTUAL MED FARMA

SRL, STR.TIMISANEI NR.48,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Collier
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1005305,din

data 22.02.2022 solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Collier

(531) Clasificare Viena: 17.02.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.13

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

35. Consiliere pentru consumator cu privire
la produse de consum, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, regruparea în avantajul
terţilor a bijuteriilor (exceptând transportul lor) să
le vadă şi să le cumpere comod în magazine
specializate şi online.

───────

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08091 (111)186173
(151) 11/11/2021
(732) IULIANA-ANDREEA PREDA,

SAT. MĂRĂCINENI NR. 59, JUD.
ARGEȘ, COMUNA MĂRĂCINENI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

FIREBALL MUSIC FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 01.15.05

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

41. Furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, rezervare
de bilete la evenimente culturale, rezervare
de locuri la concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive, servicii de rezervare
de bilete și locuri la concerte muzicale,
organizarea de concerte de muzică în direct,
organizarea de concerte muzicale pentru radio,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, demonstrații în direct pentru divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, furnizare de spectacole în

direct, interpretare de muzică și canto, servicii
de spectacole în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de demonstrații de dans,
prezentare de spectacole de dans în direct,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, prezentare de spectacole de varietăți,
prezentare de spectacole muzicale, 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
în direct de producții muzicale de crăciun,
prezentări de spectacole în direct, producere de
concerte muzicale, producția de spectacole în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu cântăreți, producție de spectacole în
direct, realizare, coordonare și organizare de
concerte, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, regie de spectacol, regizare de
spectacole muzicale, reprezentații de muzică
live, reprezentații în direct ale unor trupe
rock, reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale vocale, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct, servicii
de divertisment prestate de muzicieni, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de festivaluri muzicale, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
servicii de realizare de spectacole în direct,
servicii de reprezentații date de trupe în
direct, spectacole muzicale, spectacole muzicale
live, spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment.

───────

(591) Culori revendicate: galben, roșu, auriu,
portocaliu
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(210) M 2021 08275 (111)186292
(151) 17/11/2021
(732) FRANKFURT IMPEX PROD SRL,

STR PADURII NR 46 ET 1 CAM 1,
COM. BALOTESTI, JUDEŢ ILFOV,
SAT SAFTICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

CARPATIC LAMB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, extracte din carne, grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, cereale și semințe crude și
neprocesate, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2021 08395 (111)186171
(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)

DOMENIILE VORNICENI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.09.02; 03.07.01; 03.07.03; 05.03.02

(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 și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
pecificate în clasa 33, permițând consumatorilor
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod
prin magazine en gros și en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08403 (111)186409
(151) 23/11/2021
(732) TERMOCOLOR SRL, BLD.

POITIERS, NR. 14, INCINTA
MELCRET, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06; 07.01.24

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#007839), mov (Hex #887ba0)

e-garduri.ro 
GARDURI 

DIN ALUMINIU
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Garduri metalice, garduri metalice pentru
morminte, aluminiu, sârmă din aluminiu, folie
de aluminiu, stâlpi metalici de gard, balamale
metalice, uşi batante din metal, plăci de ancorare
metalice / plăci de fundaţie metalice, plăci de
blindaj metalice, uşi blindate, metalice / uşi
armate, metalice, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, bare pentru balustradele
metalice, legături metalice, bolţuri metalice,
bolţuri, plate metalice, colţare metalice pentru
construcţii, aliaje de sudură, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, oţel turnat, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice /
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, 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,
bare de metal trase la rece si lustruite, umpluturi
din metal, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, porţi metalice,
grătare metalice / grilaje metalice, lambriuri
metalice, sârmă din metal comun, tesătură
metalică/ pânză metalică.
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,
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, intocmirea 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, inchirierea 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.

───────
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(210) M 2021 08665 (111)186346
(151) 06/12/2021
(732) RALUCA SORINA ALTIPARMAK,

BLD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 23,
BL. 3, SC. A, AP. 57, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ider

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilă curbată, mobilă
antichizată, mobilă superpozabilă, vestiare
(mobilă), tetiere (mobilă), mobilă din bambus,
rafturi de mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, paturi-canapea, paturi, paturi
divan, paturi supraetajate, paturi ajustabile,
paturi portabile.
24. Lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
perdele din materiale textile sau din materiale
plastice, materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
cuverturi pentru canapea.
27. Preșuri, decorațiuni de perete și tavan,
învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 08705 (111)186360
(151) 07/12/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCURESTI, 012052, ROMANIA

(540)

AMANETTO Gold,
Vintage & More

auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, articole de
bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, cutii din metale prețioase, monede
făcute din lingouri de aur, monede din aur,
monede de colecție, monede comemorative,
monede, lingou de aur, obiecte de artă de
argint, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee placate cu metale prețioase, trofee
confecționate din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, negru, alb,

(591) Culori revendicate: alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de depunere în casete valorice, servicii
de asigurare, servicii imobiliare, servicii de
evaluare, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare.

───────

(210) M 2021 08730 (111)186079
(151) 08/12/2021
(732) CATALIN ION SCARLATESCU,

STR. VASILE GHERGHEL NR. 87,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Xchef by Cătălin Scărlătescu

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

clase:
43. Asigurare de hrană si băuturi, servicii de
catering, servicii de informare, de consiliere
si de rezervare in legătură cu furnizarea de
alimente si băuturi, servicii de restaurante
(servirea mesei), furnizare de alimente si băuturi
in resaurante si baruri, furnizarea de spatii
de evenimente, spatii de birouri temporare si
spatii de conferințe, servicii de rezervare a
meselor, servicii in domeniul gustărilor, bufete
cu autoservire, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licența.

───────

(210) M 2021 08731 (111)186206
(151) 08/12/2021
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

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

(540)

Hațegana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────

(210) M 2021 08750 (111)186203
(151) 08/12/2021
(732) ADAMEA SRL, BD. ION

MIHALACHE NR. 166, BL. 2,
SC. A, ET. 5, AP. 22, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

The BEST 
Adamea

TOPERE PENTRU TORTURI
CU PERSONALITATE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.15; 08.01.16; 26.01.05; 24.17.02

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

2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri.
16. Hârtie și carton, 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,
decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni de hârtie pentru masă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2021 08772 (111)186380
(151) 09/12/2021
(732) ART PROPERTY DEVELOPMENT

S.R.L., STR. ION BREZOIANU NR.
27, ETAJ 3, CAMERA 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011, ROMANIA

(540)

ART CITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 08799 (111)186356
(151) 09/12/2021
(732) FUNDAȚIA THE MISSION,

(540)

MIEZ DISCO
+FUNROCK+ELECTRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.07.06

(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.

───────

(591) Culori revendicate: mov (Hex
#9932CC), verde (Hex #008000), roz,
galben, negru STRADA ION NECULCE NR.16,

ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
011255, ROMANIA
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(210) M 2021 08816 (111)186655
(151) 20/12/2021
(732) SC BRILLU EMOTION SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, D9,
JUD. BACĂU, MOINESTI, 605400,
BACĂU, ROMANIA

(540)

BRILLÚ

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, 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 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 materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, 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 obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale

de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, 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
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de artă, 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 îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, 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 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.

───────

(210) M 2021 08840 (111)186007
(151) 10/12/2021
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

DRAGOȘ VODĂ NR. 54, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NEGRU DE BOLOVANU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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33.  Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Sâmburești, plaiul viticol Dealu Bolovanu,
cu excepția vinurilor obtinute din soiul de
vinificatie Negru de Dragasani.

───────

(210) M 2021 08866 (111)186258
(151) 13/12/2021
(732) OZARIS FOOD SRL, MOLDOVEI,

NR. 13, ET.2, CAM. 21, JUD. IAȘI,
PASCANI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

CERVO - Just have a seat -

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.07;
29.01.11

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
intermediere comercială la cumpărarea şi
vânzarea online de produse şi servicii în
contextul comandării şi livrării, în special
prin mijloace electronice, inclusiv pe internet,
informații despre vânzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, servicii de
consiliere privind administrarea afacerilor in
domeniul serviciilor de alimentatie publica,
catering, restaurant, servicii publicitare pe

43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi respectiv: apă plată, apă minerală și
bere dintr-o rulotă mobilă, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de catering
pentru evenimente, consiliere în domeniul
culinar, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de catering, servicii de snack-baruri,
servicii contractuale de alimentaţie, servicii ale
bistrourilor, preparare de mâncăruri, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncare la
pachet, serviciu de catering pentru instituţii,
bufete cu autoservire, servicii de consultanţă cu
privire la alimente, servicii prestate de bucătari
personali, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor.

───────

(591) Culori revendicate: maro deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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internet pentru restaurante, servicii de preluare
comenzi telefonice pentru terti, in domeniul
alimentatiei publice, publicitate si marketing,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrari de birou, publicitate si
comert en-gros si en detail cu alimente
gatite, produse de patiserie si cofetarie in
magazine specializate si prin comenzi online,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri
web, închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, cu cafea, cu
ceaiuri, cu produse alimentare, cu ciocolată si cu
deserturi.
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(210) M 2021 08868 (111)186628
(151) 13/12/2021
(732) APRIL FILIP, STR. ALEXANDER

VON HUMBOLDT, NR. 5, BL.V23A,
SC.B, ET.4, AP. 42, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031472, ROMANIA

(540)

Miez de Miere
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Miere, miere naturală, miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman
35. Publicitate online, publicitate, publicitate
și marketing, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, publicitate în cinematografe,
publicitate prin bannere, promovarea afacerii
(publicitate), organizarea de publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
în reviste, publicitate pentru ascensoare,
publicitate pe taxi, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, agenții de publicitate, servicii
de publicitate exterioară, publicitate cu
răspuns direct, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate politică,
publicitate directă prin poștă, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de publicitate și marketing, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de agenție de publicitate, publicitate radio și de
televiziune, servicii de promovare și publicitate,
publicitate în vederea recrutării personalului,
servicii de comert online, cu ridicata si amanuntul

───────

(210) M 2021 08873 (111)186361
(151) 13/12/2021
(732) MEDIURG INTERNATIONAL SRL,

STR. INDEPENDENTEI NR.9,
JUDEŢ PRAHOVA, PAULESTII
NOI, 107470, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MEDIURG INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.01.03;
26.01.04; 01.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, albastru închis
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08929 (111)185921
(151) 14/12/2021
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GARII NR. 2, JUDETUL IALOMITA,
MIHAIL KOGALNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

FARM CONECT România

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, analiza managementului
afacerilor și consultanță în domeniul agriculturii,
furnizarea de informații privind gestionarea
afacerilor în domeniul agriculturii, analiza
managementului afacerilor și consultanță în
domeniul amenajărilor peisagistice sau al
horticulturii, furnizarea de informații privind
gestionarea afacerilor în domeniul agriculturii
prin internet și poștă electronică, furnizarea de

informații privind vânzările de produse agricole,
studii de marketing, studii de piață, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
de intermediere comercială, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, compilarea informațiilor în
baze de date informatice, furnizarea de informații
de afaceri pe articole de ziar, reproducere
de documente (lucrari de birou), servicii de
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata pentru
îngrășăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare cu ridicata pentru
mașini, unelte și consumabile agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare
cu ridicata pentru flori (naturale) și arbori, servicii
administrative in domeniul vanzarilor, servicii de
administrare a afacerilor, distribuţia de materiale
promoţionale, servicii de asistenţă comercială în
domeniul agricol, marketing referitor la recolte,
cercetare pe pieţe agricole şi rurale, servicii de
informare, consiliere si consultanta referitoare
la domeniul agricol, organizare de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter comercial in
domeniul agricol.
36. Servicii de administrare de proprietăţi
referitoare la agricultură, gestionarea terenurilor,
servicii de informare, consiliere si consultanta
referitoare la terenuri agricole, tranzactii de
mărfuri (servicii financiare), tranazactii cu mărfuri
(servicii financiare) în legătură cu produsele
agricole, horticole și forestiere, schimburi de
mărfuri pentru terți (servicii financiare), servicii
de piață de schimb privind contractele la termen
pentru mărfuri.
38. Servicii de telecomunicatii, transmiterea
de informații despre târgurile agricole prin
intermediul unei rețele globale de comunicare
(internet), transmiterea de informații privind
formarea specializată în domeniul agriculturii
prin intermediul unei rețele de comunicare
globală (internet), transmiterea de informații
privind organizarea de concursuri specializate
în domeniul agriculturii prin intermediul unei
rețele globale de comunicare (internet), agenții
de știri și de informare (știri), servicii
de comunicații electronice, radio, telegrafice,
telefonice și telematice și prin toate mijloacele
telematice, prin videografie interactivă, în special
pe terminale, periferice de calculator sau
echipamente electronice și/sau digitale, în
special videofonie, videofonie și videoconferință,
transmiterea și difuzarea de imagini, sunete,
date și informații prin terminale de calculator,
cablu, mijloace telematice și orice alt mijloc
de telecomunicații, furnizarea de acces la o
rețea globală de calculatoare, servicii interactive

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1011979 din data

27.04.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "ROMÂNIA”.

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de comunicații, difuzarea de programe de
televiziune și, în general, de programe
multimedia (formatarea computerizată a textului
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
a sunetelor, muzicale sau nu, pentru utilizare
interactivă), programe de radio și televiziune,
televiziunea prin cablu și prin satelit și, în
general, difuzarea de programe audiovizuale și
multimedia (formatarea computerizată a textelor
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
a sunetelor muzicale sau de altă natură,
indiferent dacă sunt sau nu destinate unei
utilizări interactive), comunicarea audiovizuală
cu publicul online.

42. Servicii de cercetare în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
privind siguranța îngrășămintelor naturale
utilizate în agricultură, cercetare cu privire la
cultivarea în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea, furnizare de
servicii de asistenta tehnica pentru industria

agricola, cercetare biotehnologică referitoare la
agricultură, servicii de analiza si cercetare,
efectuare de studii de proiecte tehnice.
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
consiliere cu privire la agricultură, servicii de
informare cu privire la agricultură, distrugerea
buruienilor în agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de combatere
a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultura, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea substanțelor chimice
folosite în agricultură, consultanţă referitoare la
cultivarea plantelor, furnizare de informaţii şi
consiliere referitoare la agricultură şi agronomie,
servicii de consultanta cu privire la agricultura,
consultanţă profesională cu privire la agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
chimicalelor, îngrăşămintelor şi a gunoiului de
grajd utilizate în agricultură, servicii de informaţii
referitoare la siguranţa produselor chimice,
îngrăşămintelor şi a gunoiului de grajd utilizate în
agricultură.

───────

(210) M 2021 08933 (111)186475
(151) 15/12/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, 70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023976, ROMANIA

(540)

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

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

───────

- The Gambit

Șahul 
de la învățarea la clasă 

la povești de spus acasă  
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41. Instruire privind agricultura sau horticultura,
instrucțiuni privind gestionarea și cultivarea
plantelor, furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, organizarea de
expoziții de materiale privind agricultura și
producția de produse agricole în scopuri
educaționale, expoziții de plante cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, aranjarea,
desfășurarea și organizarea de seminarii
privind agricultura, aranjarea, desfășurarea
și organizarea de seminarii privind plantele,
furnizarea de facilități în scopuri educaționale
privind agricultura, amenajarea, desfășurarea și
organizarea de evenimente agricole în scopuri
educaționale, furnizare de publicații electronice,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare, închiriere de
cărți, publicare de cărți, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producția de
filme pe bandă video în domeniul educației,
culturii, divertismentului sau sportului (nu pentru
filme sau programe de televiziune și nu
pentru publicitate sau reclamă), organizarea de
evenimente de divertisment, cu excepția filmelor,
spectacolelor, pieselor de teatru, spectacolelor
muzicale, sporturilor, curselor de cai, curselor
de biciclete, curselor de bărci și curselor auto,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural, seminarii, simpozioane, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter cultural, seminarii,
simpozioane in domeniul agricol, servicii de
publicare şi publicare on-line.
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(210) M 2021 08963 (111)186454
(151) 15/12/2021
(732) MANUELA PATRICIA BREZEANU,

STR. ANASTASIE PANU NR. 19,
BL. GHICA VODĂ 2A, ET.9, AP.31,
JUD. IAȘI, IAȘI, 700020, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DOLOFAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, respcetiv: miere,
dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere,
produse tartinabile dulci (miere), gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluaturi împletite
prăjite, cozonac pandoro, cozonaci, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi pe
bază de ciocolată, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, înghețate și dulciuri,
iepurași de ciocolată, panettone (cozonac
italian), pâine, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, prăjitură cu pâine,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie congelate,
specialități de patiserie, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 09035 (111)186453
(151) 17/12/2021
(732) FERMA RALI SRL, STR. G-RAL

ALEXANDRU ANGELESCU NR.
1B, JUDETUL PRAHOVA, SAT
PIORESTI, COMUNA POIENARII
BURCHII, 107437, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Goldenbee

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.12

clase:
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), miere cu
trufe, miere de manuka, produse tartinabile
dulci (miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere.

───────

(591) Culori revendicate: galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 09094 (111)186483
(151) 21/12/2021
(732) ACAPULCO GARDEN S.R.L, STR.

TORENTULUI, NR.17-19, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACAPULCO
RESTAURANT & GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08

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

29. Carne și produse din came, insecte și
larve preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din came, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
came preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat
din pasta de pește), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnați), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri

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

30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvișuri), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetărie
mghetate) și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, cereale procesate, amidon și
produse din acestea, preparate pentru copt și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulct-
și umpluturi, produse apicole, respectiv, miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, baloane pe bază du
cluculală ua substituți alimentaii, pululeți cu
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, boabe de porumb
prăjite, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), chifle
umplute, clătite sărate, clătite, chipsuri din
cereale, covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi
(din cereale pentru consum uman), gustări care
constau în principal din pâine, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri  umplute  (produse  de  patiserie), 
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne,
snack-uri  preparate  din  făină  de  cartofi,
tortillas, taco, arahide glazurate (produs de
cofetărie), aluaturi împletite prăjite, batoane de
cereale și batoane energizante, biscuiți sărați,
budinci, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, prăjitură cu pâine, pâine,
baghete, chifle, aluat, amestecuri de aluat,
făină de aluat, produse din aluat gata de
copt, amestec de condimente, amestecuri
condimentate,   amestecuri   pentru    umplutură
care  conțin pâine, amestecuri  pentru  umpluturi
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din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită, frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab.
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 patiserie, pateuri  (patiserie),  amestecuri  de 
patiserie, specialități  de  patiserie,  prăjiturici 
uscate (patiserie),  produse  de  patiserie, 
produse  de patiserie  vieneză,  foi  de 
patiserie  congelate, produse  de  patiserie 
proaspete,  produse  de patiserie  congelate, 
amestecuri preparate de patiserie, produse de 
patiserie  aromate,  rulouri (produse  de 
patiserie),  pateuri  (produse  de patiserie), 
deserturi   preparate    (prodse    de   patiserie),
produse de  patiserie  conținând creme,  produse
de  patiserie  daneze  din  foitaj,  preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi.
39. Livrare de cadouri, livrare de pizza, livrare
de alimente, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrarea de flori, livrarea de colete , livrare de
băuturi spirtoase, livrare de produse de băcănie,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de colete
prin curierat, livrare de mărfuri prin curier, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare de apă îmbuteliată către locuințe și birouri.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de evenimente recreative,
producție de evenimente sportive, organizare

de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, divertisment muzical, spectacole
muzicale, spectacole muzicale live, reprezentații
de   muzică   live-organizare    de    divertisment
muzical,  servicii  de  festivaluri  muzicale,
prezentare de concerte muzicale, organizare
de concursuri muzicale, servicii de educație
muzicală, servicii de compoziții muzicale,
producție de videouri muzicale, regizare de
spectacole muzicale, închiriere de instrumente
muzicale, publicare de texte muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, producție de
spectacole muzicale, reprezentații muzicale în
direct, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de interpretări muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, producere de
concerte muzicale, servicii de mixare muzicală,
interpretare de muzică și canto, concerte de
muzică în direct, servicii de editare de muzică,
servicii de muzică în direct, spectacole cu muzică
în direct, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizare de concerte de muzică
pop, reprezentație de dans, muzică și teatru,
servicii de instruire în domeniul muzical, servicii
de  divertisment  muzical  cu  jazz,  consultanță
privind      producțiile      cinematografice        și
muzicale,  organizare  de  spectacole  muzicale
în direct, organizare de festivaluri legate
de muzica jazz, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
spectacole în direct susținute de trupe muzicale,
reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, concerte în direct susținute de formații
muzicale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
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(alimente), arome preparate  din  carne 
destinate îmbunătățiriigustului, ketchup (sos), 
muștar,  maioneză, sosuri,  agenți  de  legare 
pentru  cârnați,  plăcinte cu  carne  tocată, 
aluaturi  și  amestecuri  din acestea,  preparate 
alimentare pe bază de cereale, pasteuscate și 
proaspete, noodles și  paste umplute,  glazuri 
și umpluturi dulci, miere, sandviș dinbrânză 
topită,  plăcintă  cu  carne,  covrigi  glazurați  cu 
ciocolată, covrigi  cu  glazură  de  ciocolată,
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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, planificarea de
piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune, 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 instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de divertisment sub
formă de spectacole 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,     divertisment,   servicii  de
divertisment,  divertisment on-line, divertisment 
pe internet,divertisment în direct, divertisment 
furnizat  prin telefon,  divertisment  prin 
intermediul telefonului,  planificarea de petreceri
(divertisment), planificarea  de  recepții 
(divertisment),  servicii  de  recepție 
(divertisment),  furnizarea  instalațiilor pentru
divertisment, educație,  divertisment   și   sport,
organizarea  concursurilor  de  divertisment,
organizare  de  concursuri  (divertisment),
divertisment interactiv on-line, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, rezervări pentru
spectacole de divertisment, simpozioane
pe teme de divertisment, servicii ale
centrelor de divertisment, furnizare de
divertisment prin telefon, organizare de
festivaluri pentru divertisment, închiriere de
săli de divertisment, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), divertisment de radio și
televiziune, rezervarea de săli de divertisment,
organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment pentru copii, servicii ale
agențiilor de divertisment, furnizare de spații
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), divertisment de tipul
spectacolelor de circ, divertisment de genul
reprezentațiilor  de  balet,  divertisment  de  tipul
 

spectacolelor     de      magie,    organizare    de 
petreceri,  planificarea  de petreceri, servicii  de
planificare  de petreceri, consultanță   referitoare
la  planificare    de   petreceri,   planificare  și
coordonare de petreceri  (divertisment), servicii 
de divertisment pentru  petreceri de zile de 
naștere.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant și bar, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurante de sushi,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante tip fast-food
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servicii prestate
de o agentie pentru rezervări de restaurante,
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 catering, servicii de catering hotelier,
servicii de catering mobil, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spitale, închiriere de echipament
de catering, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, 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, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate

653



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

───────

(540)

EXSTEEL ENGINEERING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte actionate
electronic, motoare, cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

───────

(210) M 2021 09159 (111)186651
(151) 22/12/2021
(732) ASOCIATIA QUBE ROBOTICS -

QUBE ROBOTICA, STR. COZLA
NR.10, CAMERA 2, BL. A11,
SC.2, ET.1, AP.14, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Q QUBE. BECAUSE
AMBITION DOESN'T WAIT

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.
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.
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.
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.

───────

pentru  banchete  și  evenimente  sociale  
pentru ocazii  speciale,  furnizarea de spații 
pentru evenimente  și  de  spații  pentru  birouri 
provizorii șipentru reuniuni.

(210) M 2021 09097 (111)186452
(151) 21/12/2021
(732) REPO ENGINEERING S.R.L, STR.

VIDULUI, NR.7, JUDEȚ CLUJ,
FLOREȘTI, ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 09179 (111)186451
(151) 23/12/2021
(732) ASSET CONSTRUCTION

SOLUTIONS S.R.L., CALEA
GRIVITEI NR. 180, ET. 2,
BIROU MANAGER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAPPY HOME DIN PASIUNE
PENTRU CASA TA!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17

clase:
37. Curățarea și repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcției de clădiri,
izolarea clădirilor, curățarea clădirilor (interior),
consultanță în construcții, servicii de
electricieni, servicii de menaj (servicii
de curățenie), instalarea și repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea
și repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea și repararea aparatelor de aer
condiționat, instalarea ușilor și ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
și exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
tencuire, repararea liniilor electrice, servicii
pentru acoperișiuri (servicii de construcții),
întreținerea piscinelor, spălarea lenjeriei,
spălare, curățarea geamurilor.
39. Depozitare de bagaje, operațiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
transportul de mobilier, împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 09182 (111)186450
(151) 23/12/2021
(732) SC Fair Trading and Development

SRL, STR. NR. 272, SAT ONCESTI,
JUDEȚ MARAMUREȘ, COM.
ONCESTI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

LogicMed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, alcool
medicinal, apă oxigenată de uz medical, ape
minerale pentru uz medicinal, balsamuri pentru
fundul bebelușului, de uz medical, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
colagen de uz medical, creioane hemostatice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate cu minerale și vitamine, preparate
cu oligoelemente pentru consumul uman,
preparate de toaletă medicinale, preparate de
uz medical pentru spălături, preparate minerale
de uz medical, preparate și materiale de
diagnostic, remedii naturale și farmaceutice,
șampoane medicinale, șampoane medicinale
pentru animale de companie, șampoane
uscate medicinale, șampon medicinal, șampon
medicinal pentru păr, săruri pentru rehidratare
orală.
10. Ciorapi elastici de uz medical, ciorapi pentru
varice, comprese reci activate chimic de uz
medical, comprese reci de uz medical, comprese
calde activate chimic de uz medical, 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.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import-
export, administrarea vânzărilor, achiziționare

(591) Culori revendicate: albastru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de produse și servicii pentru alte firme,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, 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 ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, 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 în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, 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
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legă tură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legă tură
cu instrumente veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu aparate veterinare, 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 pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcă minte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, 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 echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, 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 articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecție acustică, 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
echipamente audiovizuale, 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 tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, 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 biciclete, 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 materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, 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
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în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, 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 articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, 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 legă tură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcă minte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole veterinare, 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
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălță minte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, 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 preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curățare,
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
medicale, 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
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, 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 îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 09198 (111)186449
(151) 24/12/2021
(732) S.C NATURAL AUTENTIC DESIGN

SRL, ALEEA FRAŢII BUZEŞTI
NR. 11, ET. PARTER, AP. 45, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11

clase:
29. Semipreparate și mâncăruri preparate pe
bază de carne, supe creme de legume, salate
cu carne, pește, carne de pasăre și vânat,
muraturi in muștar, oțet, și saramuri, salate
delicatese din salate de legume și salate cu
frunze, salate de fructe, salate de legume,
condimentate și ambalate, mâncăruri preparate
uscate și umede constând din unul sau mai multe
din produsele următoare: carne, pește, legume,
fructe prelucrate, brânză, produse tartinabile pe
bază de produse lactate cu conținut de grăsime,
produse tartinabile din grăsimi alimentare și
amestecuri de grăsimi alimentare, congelate
respectiv conservate, sterilizate, omogenizate
sau preparate, pastă de vinete, vinete preparate,
conserve de fasole, legume conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
salate vegetale, cremă pe bază de legume,

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
tahini (pastă din semințe de susan), tofu, humus
(pastă de năut), falafel, semințe pregătite pentru
consum uman, care nu sunt condimente sau
arome.
30. Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 09240 (111)186474
(151) 29/12/2021
(732) PRESTATORUL SRL, SAT

(540)

CB CRAMA BRATU 1967

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.03.02; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08

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

33. Vin.
───────

(210) M 2022 00199 (111)186373
(151) 13/01/2022
(732) BENEFIC GONE, STR. MIHAIL

(540)

BENEFIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.02; 29.01.08

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

KOGALNICEANU, NR. 8, BL. 4,
SC. A, PARTER, AP. 2, JUDEȚ
PRAHOVA, MIZIL, 500113, 
ROMANIA

TULUCESTI, JUDEȚUL GALAȚI,
COMUNA TULUCEȘTI, 
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, 
STR. L .PATRASCANU, NR. 2, 
JUDEȚ BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#2B2A29), auriu (HEX #D6B04D), roşu
(HEX #C02222)
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(210) M 2022 00209 (111)185961
(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

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 00231 (111)186222
(151) 13/01/2022
(732) ASOCIAȚIA TELEFONUL

COPILULUI, STR. BOZIENI NR. 9,
BL. 830 BIS, SC.1, AP.24, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL. M106,
SC. 4, ETAJ 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TELEFONUL COPILULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de asociere, şi anume promovarea
intereselor si drepturilor copilului, servicii de
relatii media, relaţii publice, căutarea de
sponsorizări, administrarea centrelor de apeluri
pentru terți, servicii de preluare a apelurilor
telefonice și de gestionare a mesajelor, inițiere
de apeluri telefonice pentru alte persoane,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, intermediere
intre voluntarii calificați si organizațiile nonprofit,
administrarea afacerilor, publicitate, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, sondaje de
opinie, sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, marketing cu public ţintă.
36. Strângerea de fonduri caritabile, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru

(591) Culori revendicate: verde, verde
deschis, negru
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copiii defavorizați, coordonarea evenimentelor și
activităților de strângere de fonduri caritabile,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
sponsorizare financiară, colectarea de fonduri
și sponsorizare, acordare de fonduri pentru
organizații non-profit, servicii de finanțare a
capitalului de risc pentru organizații non-profit.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale ale copiilor, servicii
educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de servicii de
citit povești pentru copii prin telefon, pregătirea
personalului nemedical în domeniul îngrijirii
copiilor, mentorat educațional pentru copii de
vârstă școlară, servicii educaționale pentru copii,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, conferinţelor, congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale.
44. Servicii de psiholog, servicii de terapie,
terapie psihologică pentru sugari și copii,
consiliere medicală, informații medicale, servicii
de telemedicină.
45. Servicii juridice, consiliere și reprezentare
juridică, furnizare de informații juridice, servicii
juridice pro bono, servicii de anchete juridice,
consultanţă spirituală, consiliere în perioada de
doliu, servicii de reţele de socializare online,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile).

───────

(210) M 2022 00236 (111)185895
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP SRL,

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Dr. Soleil Hydra Clear
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

STR. AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031481,
ROMANIA

3. Creme parfumate, creme pe bază de
uleiuri esențiale pentru aromaterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, produse de
parfumerie, preparate parfumate, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
șervețele parfumate, balsamuri (nemedicinale),
balsam contra iritație de scutec pentru bebeluși,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
cosmetice, produse cosmetice nemedicinale,
preparate cosmetice pentru copii, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cremă ne-medicamentoasă pentru
dermatita de scutec, creme de masaj,
nemedicinale, creme, loțiuni și geluri hidratante,
gel de aloe vera de uz cosmetic, geluri de
masaj, altele decât cele de uz medicinal,
loțiuni nemedicinale, loțiuni nemedicinale pentru
piele, loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
loțiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă), apă micelară, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, creme cosmetice pentru fata
si corp, creme de protecție solară pentru
bebeluși, creme fluide (cosmetice), creme
pentru recuperare de uz cosmetic, creme
pentru spălare, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
exfoliant, geluri de corp, geluri pentru corp și
față (cosmetice), lapte de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, măști cosmetice de curățare
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pentru față, măști pentru față și corp, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
fitocosmetice, aerosoli pentru improspatarea si
curatarea pielii, (cremă pentru albirea pielii, alifii,
unguente (nemedicinale), produse astringente
de uz cosmetic, balsam de curățare, balsamuri
pentru piele, batoane cu protecție solară, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă de microdermoabraziune, cremă de
noapte, cremă gel matifiantă, cremă hidratantă
după bărbierit, cremă pentru față care nu
este medicinală, creme (cosmetice) de corp
pentru fermitate, creme autobronzante, creme
balsam pentru pete (de uz cosmetic), creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, creme cosmetice
pentru piele uscată, creme cu protecție solară,
creme de corp (nemedicinale), creme de
curățare pentru piele, creme de față și de
corp, creme de noapte (cosmetice), creme de
îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme de piele nemedicinale, creme de
protecție, creme de protecție solară (cosmetice),
creme de scutece (nemedicinale), creme de
zi, creme dermatologice (altele decât cele
medicinale), creme după plajă, creme după
ras, creme exfoliante, creme folosite după
expunerea la soare, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, creme
nemedicinale, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru albirea pielii, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
bronzarea pielii, creme împotriva îmbătrânirii,
creme pentru demachiere, creme pentru față,
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru mâini
de uz cosmetic, creme pentru măști corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme pentru
piele, creme pentru pistrui, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, creme pentru
ten deschis (de uz cosmetic), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
și loțiuni pentru bronzat, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, emoliente, emolienți pentru
ten, emoliente pentru piele (non-medicamente),
esențe pentru îngrijirea pielii, esențe și uleiuri
eterice, emulsii de corp, emulsii faciale (de uz
cosmetic), emulsii hipoalergenice, emulsii pentru
catifelarea pielii, exfoliante pentru curățarea

pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare,
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
pentru fata, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
granule pentru curățarea feței, hidratante
(produse cosmetice), lapte de corp, lapte de
corp pentru bebeluși, lapte de baie, loțiune
de baie, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
pentru bebeluși, lapte de curățare pentru uz
cosmetic, lapte de curățare pentru față, lapte de
curățare pentru îngrijirea pielii, lapte de migdale
de uz cosmetic, lapte de mâini, lapte hidratant,
lapte hidratant după bărbierit, lapte pentru
bronzat, loțiune pentru curățarea tenului, loțiune
pentru piele, loțiune tonică cu pulverizator,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de bărbierit, loțiuni
de corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni după plajă, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loțiuni împotriva îmbătrânirii, loțiuni pentru copii
de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale pentru
curățarea pielii, loțiuni pentru mâini, loțiuni
pentru măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), măști
corporale, măști cosmetice, măști de curățare,
măști de față pentru toaletă, măști de frumusețe,
măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști de înfrumusețare
pentru față, măști hidratante, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
plasturi cosmetici care conțin preparate cu ecran
solar și protecție solară destinate utilizării pe
piele, praf de talc, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe față, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru intarire, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
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gravide, preparate cu protecție solară, preparate
cu protecție solară puternică sau totală,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii
în timpul expunerii la soare, preparate de
îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate pentru albirea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru
hidratarea pielii înainte de bronzare, preparate
pentru protecția solară (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice sub formă
de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cu efect tonifiant pentru piele,
produse cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse
de curățare a pielii (produse cosmetice), produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru ochi,
produse de curățare sub formă de cremă
(nemedicinală), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară
(cosmetice), produse după plajă, de uz cosmetic,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față (nemedicinale), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse hidratante, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante nemedicinale, produse nemedicinale
pentru protejarea buzelor, produse nemedicinale
pentru curățarea pielii, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru tonifierea pielii, pudră de talc,
pudră de talc pentru bebeluși (nemedicinală),
pudră de talc pentru corp, pudră de toaletă,
pudră pentru bebeluși, pudră pentru corp
(nemedicinală), pudră pentru măști de corp
(de uz cosmetic), rezerve de cremă pentru
îngrijirea pielii, pentru dozatoare, rezerve de
produse pentru corp, pentru dozatoare, ser
anti-îmbătrânire, ser calmant pentru piele, ser
calmant pentru piele (produs cosmetic), ser de

față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, spray-uri de
protecție solară, spume de uz cosmetic, cu
protecție solară, spumă de curățare, spumă
pentru îngrijirea pielii, tonice pentru uz cosmetic,
ulei de corp sub formă de spray, ulei de
curățare, ulei de rozmarin de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, ulei pentru corp de
uz cosmetic, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri de bronzare de uz
cosmetic, uleiuri de protecție solară (cosmetice),
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri eterice pentru
îngrijirea pielii, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru bebeluși, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
mâini (nemedicinale), uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru uz cosmetic
destinat copiilor, preparate abrazive pentru
corp, preparate de toaletă nemedicamentoase,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
igienice ca articole de toaletă, produse
cosmetice, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluși,
săpunuri și geluri, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri pentru toaleta
personală, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
unguente de uz cosmetic.

───────
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(210) M 2022 00237 (111)185896
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP SRL,

(740) FRISCH CLAUDIA MONICA, ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dr. Soleil Hydra Plus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme parfumate, creme pe bază de
uleiuri esențiale pentru aromaterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, produse de
parfumerie, preparate parfumate, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
șervețele parfumate, balsamuri (nemedicinale),
balsam contra iritație de scutec pentru
bebeluși, balsamuri, altele decât cele de
uz medicinal, produse cosmetice, preparate
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru copii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
creme de masaj, nemedicinale, creme, loțiuni
și geluri hidratante, gel de aloe vera de uz
cosmetic, geluri de masaj, altele decât cele
de uz medicinal, loțiuni nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru piele, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), loțiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă ), apă micelară,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme de protecție
solară pentru bebeluși, creme fluide (cosmetice),
creme pentru recuperare de uz cosmetic, creme
pentru spălare, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
exfoliant, geluri de corp, geluri pentru corp și
față (cosmetice), lapte de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, măști cosmetice de curățare
pentru față, măști pentru față și corp, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
fitocosmetice, aerosoli pentru improspatarea si

curatarea pielii, crema pentru albirea pielii, alifii,
unguente (nemedicinale), produse astringente
de uz cosmetic, balsam de curățare, balsamuri
pentru piele, batoane cu protecție solară, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă de microdermoabraziune, cremă de
noapte, cremă gel matifiantă, cremă hidratantă
după bărbierit, cremă pentru față care nu
este medicinală, creme (cosmetice) de corp
pentru fermitate, creme autobronzante, creme
balsam pentru pete (de uz cosmetic), creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, creme cosmetice
pentru piele uscată, creme cu protecție solară,
creme de corp (nemedicinale), creme de
curățare pentru piele, creme de față și de
corp, creme de noapte (cosmetice), creme de
îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme de piele nemedicinale, creme de
protecție, creme de protecție solară (cosmetice),
creme de scutece (nemedicinale), creme de
zi, creme dermatologice (altele decât cele
medicinale), creme după plajă, creme după
ras, creme exfoliante, creme folosite după
expunerea la soare, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, creme
nemedicinale, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru albirea pielii, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
bronzarea pielii, creme împotriva îmbătrânirii,
creme pentru demachiere, creme pentru față,
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru mâini
de uz cosmetic, creme pentru măști corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme pentru
piele, creme pentru pistrui, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, creme pentru
ten deschis (de uz cosmetic), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
și loțiuni pentru bronzat, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, emoliente, emolienți pentru
ten, emoliente pentru piele (non-medicamente),
esențe pentru îngrijirea pielii, esențe și uleiuri
eterice, emulsii de corp, emulsii faciale (de uz
cosmetic), emulsii hipoalergenice, emulsii pentru
catifelarea pielii, exfoliante pentru curățarea
pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare,
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri

STR. AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
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pentru fata, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
granule pentru curățarea feței, hidratante
(produse cosmetice), lapte de corp, lapte de
corp pentru bebeluși, lapte de baie, loțiune
de baie, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
pentru bebeluși, lapte de curățare pentru uz
cosmetic, lapte de curățare pentru față, lapte de
curățare pentru îngrijirea pielii, lapte de migdale
de uz cosmetic, lapte de mâini, lapte hidratant,
lapte hidratant după bărbierit, lapte pentru
bronzat, loțiune pentru curățarea tenului, loțiune
pentru piele, loțiune tonică cu pulverizator,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de bărbierit, loțiuni
de corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni după plajă, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loțiuni împotriva îmbătrânirii, loțiuni pentru copii
de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale pentru
curățarea pielii, loțiuni pentru mâini, loțiuni
pentru măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), măști
corporale, măști cosmetice, măști de curățare,
măști de față pentru toaletă, măști de frumusețe,
măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști de înfrumusețare
pentru față, măști hidratante, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
plasturi cosmetici care conțin preparate cu ecran
solar și protecție solară destinate utilizării pe
piele, praf de talc, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe față, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru intarire, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, preparate cu protecție solară, preparate
cu protecție solară puternică sau totală,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii

în timpul expunerii la soare, preparate de
îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate pentru albirea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru
hidratarea pielii înainte de bronzare, preparate
pentru protecția solară (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice sub formă
de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cu efect tonifiant pentru piele,
produse cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse
de curățare a pielii (produse cosmetice), produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru ochi,
produse de curățare sub formă de cremă
(nemedicinală), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară
(cosmetice), produse după plajă, de uz cosmetic,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față (nemedicinale), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse hidratante, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante nemedicinale, produse nemedicinale
pentru protejarea buzelor, produse nemedicinale
pentru curățarea pielii, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru tonifierea pielii, pudră de talc,
pudră de talc pentru bebeluși (nemedicinală),
pudră de talc pentru corp, pudră de toaletă,
pudră pentru bebeluși, pudră pentru corp
(nemedicinală), pudră pentru măști de corp
(de uz cosmetic), rezerve de cremă pentru
îngrijirea pielii, pentru dozatoare, rezerve de
produse pentru corp, pentru dozatoare, ser
anti-îmbătrânire, ser calmant pentru piele, ser
calmant pentru piele (produs cosmetic), ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, șervețele umede pentru
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îngrijirea bebelușului, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, spray-uri de
protecție solară, spume de uz cosmetic, cu
protecție solară, spumă de curățare, spumă
pentru îngrijirea pielii, tonice pentru uz cosmetic,
ulei de corp sub formă de spray, ulei de
curățare, ulei de rozmarin de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, ulei pentru corp de
uz cosmetic, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri de bronzare de uz
cosmetic, uleiuri de protecție solară (cosmetice),
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri eterice pentru
îngrijirea pielii, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru bebeluși, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
mâini (nemedicinale), uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru uz cosmetic
destinat copiilor, preparate abrazive pentru
corp, preparate de toaletă nemedicamentoase,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
igienice ca articole de toaletă, produse
cosmetice, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluși,
săpunuri și geluri, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri pentru toaleta
personală, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
unguente de uz cosmetic.

───────

(210) M 2022 00239 (111)185897
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP, STR.

AGATHA BARSESCU NR. 13,
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(740) CABINET PROPRIETATE
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FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Dr. Soleil Lubrigel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Articole de parfumerie și odorizante,
alifii, unguente (nemedicinale), agenți pentru
curățarea intimă în scop igienic, articole de
toaletă pentru confortul intim, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme
de masaj, nemedicinale, gel de aloe vera
de uz cosmetic, geluri pentru corp și față
(cosmetice ), gel de baie și de duș, geluri
de curățare, geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal, geluri spumante pentru
baie, gel de levănțică, geluri destinate igienei
intime feminine, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, produse pentru
toaletă, preparate cosmetice pentru uz intim,
produse igienice pentru toaletă, produse
cosmetice pentru uz feminin, inclusiv spălături
feminine, deodorante feminine, șervețele
feminine preumectate și creme hidratante pentru
zona vaginală externă, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, produse de curățare
sub formă de spume, produse de after-
shave pentru zona intimă, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate de toaletă
nemedicamentoase, preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic, preparate emoliente
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(cosmetice), preparate igienice ca articole de
toaletă, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, seruri
nemedicamentoase pentru piele, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
pentru curățare utilizate pentru igiena intimă
feminină, soluții pentru spălături vaginale, pentru
igienă intimă sau odorizare, sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă,
tampoane de curățare impregnate cu produse
cosmetice, tonice pentru uz cosmetic, uleiuri
esențiale utilizate pentru bunăstarea personală
și în zona intimă, uleiuri esențiale sub formă
de emulsie, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri parfumate
care eliberează arome sub acțiunea căldurii,
uleiuri parfumate, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale) unguente de uz cosmetic,
unguente pentru zona intima, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri pentru masaj, nu de uz medical, vaselină
rectificată, de uz cosmetic.
5. Agenți lubrifianți de uz medical, creme si
produse medicamentate pentru uz feminin,
geluri lubrifiante de uz personal, geluri pentru
stimularea sexuală, geluri lubrifiante de uz intim,
geluri pe baza de apa, geluri hypoalergenice,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri de
masaj de uz medical, geluri topice de uz
medical și terapeutice, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri spermicide, geluri de
siliciu, geluri antibacteriene, lubrifianți vaginali,
lubrifianți sexuali personali, lubrifianți de uz
personal pe bază de silicon, lubrifianți igienici,
lubrifianți pe bază de apă pentru uz personal,
preparate de uz medical pentru spălături,
preparate de toaletă medicinale, preparate și
articole de igienă în zona intimă, preparate și
articole medicale pentru zona intimă, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate și
substanțe contraceptive, produse farmaceutice
pentru zona intimă, preparate pentru stimularea
sau reducerea activitatii sexuale, șampoane
medicinale, șervețele feminine preumectate,
spume contraceptive (anticoncepționale).

───────

(210) M 2022 00241 (111)185898
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP SRL,

STR. AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031481,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI , 021608,
ROMANIA

(540)

Dr. Soleil Intimate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Articole de parfumerie și odorizante,
alifii, unguente (nemedicinale), agenți pentru
curățarea intimă în scop igienic, articole de
toaletă pentru confortul intim, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme
de masaj, nemedicinale, gel de aloe vera
de uz cosmetic, geluri pentru corp și față
(cosmetice), gel de baie și de duș, geluri
de curățare, geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal, geluri spumante pentru
baie, gel de levănțică, geluri destinate igienei
intime feminine, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, produse pentru
toaletă, preparate cosmetice pentru uz intim,
produse igienice pentru toaletă, produse
cosmetice pentru uz feminin, inclusiv spălături
feminine, deodorante feminine, șervețele
feminine preumectate și creme hidratante pentru
zona vaginală externă, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, produse de curățare
sub formă de spume, produse de after-
shave pentru zona intimă, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate de toaletă
nemedicamentoase, preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic, preparate emoliente
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(cosmetice), preparate igienice ca articole de
toaletă, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de toaletă nemedicinale, seruri
nemedicamentoase pentru piele, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
pentru curățare utilizate pentru igiena intimă
feminină, soluții pentru spălături vaginale, pentru
igienă intimă sau odorizare, sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă,
tampoane de curățare impregnate cu produse
cosmetice, tonice pentru uz cosmetic, uleiuri
esențiale utilizate pentru bunăstarea personală
și în zona intimă, uleiuri esențiale sub formă
de emulsie, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri parfumate
care eliberează arome sub acțiunea căldurii,
uleiuri parfumate, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale) unguente de uz cosmetic,
unguente pentru zona intima, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
uleiuri pentru masaj, nu de uz medical, vaselină
rectificată, de uz cosmetic.
5. Agenți lubrifianți de uz medical, creme si
produse medicamentate pentru uz feminin,
geluri lubrifiante de uz personal, geluri pentru
stimularea sexuală, geluri lubrifiante de uz intim,
geluri pe baza de apa, geluri hypoalergenice,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
geluri de corp de uz farmaceutic, geluri de
masaj de uz medical, geluri topice de uz
medical și terapeutice, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri spermicide, geluri de
siliciu, geluri antibacteriene, lubrifianți vaginali,
lubrifianți sexuali personali, lubrifianți de uz
personal pe bază de silicon, lubrifianți igienici,
lubrifianți pe bază de apă pentru uz personal,
preparate de uz medical pentru spălături,
preparate de toaletă medicinale, preparate și
articole de igienă în zona intimă, preparate și
articole medicale pentru zona intimă, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate și
substanțe contraceptive, produse farmaceutice
pentru zona intimă, preparate pentru stimularea
sau reducerea activitatii sexuale, șampoane
medicinale, șervețele feminine preumectate,
spume contraceptive (anticoncepționale).

───────

(210) M 2022 00243 (111)185899
(151) 13/01/2022
(732) VISION TRADING GRUP, STR.

AGATHA BARSESCU NR. 13,
BLOC V10, SC. 3, ETAJ 1, AP. 61,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031481,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Dr. Soleil Eco Gel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Agenți lubrifianți de uz medical, agenți
de contrast pentru imagistica de diagnostic
cu ultrasunete, geluri folosite la investigații
imagistice cu ultrasunete (la ecografie), geluri
pentru ecografie, geluri antibacteriene, geluri
antiimflamatoare, geluri spermicide, geluri de
siliciu, geluri de uz dermatologic, geluri
medicamentoase de corp, geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, geluri de corp de uz
farmaceutic, preparate de diagnosticare pentru
radiologie, geluri care previn lipirea folosite
cu dispozitive de drenare a rănilor, substanțe
de contrast destinate utilizării cu echipamente
de radiologie, substanțe de contrast destinate
utilizării cu echipamente medicale, substanțe de
contrast pentru imagistica in vivo, substanțe de
contrast radiologic pentru uz medical, substanțe
de diagnosticare de uz medical, substanțe
radiologice de contrast de uz medical.

───────

(210) M 2022 00254 (111)185869
(151) 14/01/2022
(732) ANA-MARIA SOCACIU-BUTU,

ALEEA FUIORULUI, NR 4, BLOC
Y3C, SC. 3, AP112, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL OM BUN
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de festivaluri muzicale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri educative , organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri pentru divertisment.

───────

(210) M 2022 00257 (111)186257
(151) 14/01/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, CH, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HOLCIM IMPERMIA

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

19. Materiale de construcţii, nemetalice, beton,
beton gata preparat, agregate.

───────

(210) M 2022 00279 (111)185855
(151) 17/01/2022
(732) S.C NATALY LAND S.R.L, SAT

SCHEIA, STR. ALEEA VAMII NR.3,
JUDETUL SUCEAVA, COMUNA
SCHEIA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 03.03.01; 03.03.17

clase:
41.  Organizare evenimente de divertisment,
divertisment, activitati sportive și culturale,
organizare de evenimente recreative, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, filmare, producție
de filme pe benzi video, închiriere de decoruri
pentru spectacole, informații în materie de
divertisment, exploatarea echipamentelor de
karaoke, exploatarea publicațiilor electronice on-
line nedescărcabile, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, fotografie,
reportaje fotografice, închirierea de aparate
audio, închirierea de aparatura de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea de camere video,
informații în materie de recreere, microeditare,
microfilmare, montajul benzilor video, servicii de
orchestră, organizarea de baluri, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), servicii de studio-uri de înregistrare,
servicii pentru organizare de timp liber,
producția de spectacole (divertisment), servicii

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

MADRIGAL EVENTS 
M
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43. Servicii oferite de restaurante, servirea
meselor în cadrul evenimentelor, Servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară,
servicii hoteliere, organizarea de restaurante
(servirea mesei), servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme,
serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru cantinele firmelor,
servicii de catering pentru instituții educaționale,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante fast-food, servire de

alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii de cazare pentru
evenimente, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, oranizare de recepții pentru
nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, servicii contractuale
de alimentație, servicii de bufet, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), Preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
contractuale de alimentație, servicii de bufet,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(210) M 2022 00293 (111)186569
(151) 17/01/2022
(732) VALENTIN-EUGEN NEGRU,

CALEA BUCURESTILOR, NR 305,
A30, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Prophet
Management&Consulting

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

───────

care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii oferite de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
servicii de discotecă, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, organizarea de
baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
producție audio, video și multimedia și
fotografie, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, organizarea de spectacole de
focuri de artificii (divertisment), Organizare
de evenimente recreative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative.

35. Administrarea, organizarea și
managementul   afacerilor,    lucrări    de   birou.
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(210) M 2022 00321 (111)185857
(151) 18/01/2022
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

DUDESTI-PANTELIMON, ETAJ 1,
SECTOR 3, BUCURESTI, 033091,
ROMANIA

(540)

TAINELE MINTII

(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, emisiuni televizate, telecomunicatii.
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 2022 00325 (111)186025
(151) 18/01/2022
(732) SC PUNTO FRANCO SRL, STR.

TEODOR PANFILE 18, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PUNTO FRANCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 și 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.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2022 00342 (111)186119
(151) 18/01/2022
(732) SANDRA ELIANA TUDOSE, STR.

ION CAMPINEANU, NR. 31, BL.
5, SC. A, ET. 7, AP.41, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010035, ROMANIA

(540)

PATALUNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.23;
09.07.09; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport.
25. Pantaloni, taioare-pantalon, pantaloni scurți,
pantaloni largi, pantaloni capri, pantaloni lungi,
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pantaloni ecosez, pantaloni corsar, pantaloni
chino, pantaloni gaucho, pantaloni pentru copii,
pantaloni de ocazie, pantaloni bufanți scurți,
pantaloni din piele, pantaloni de ploaie, pantaloni
de pijama, chaparajos (pantaloni stil cowboy),
pantaloni de catifea cord, pantaloni salopetă cu
pieptar, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni kaki
(articole de îmbrăcăminte), pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni scurți (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni scurti de tip capri,
pantalonași bufanți cu volane (de noapte), fuste
tip tenis (fuste cu pantalon scurt), pantaloni
salopetă pentru sugari și copii mici, rochii
drepte, sarafane (rochii), rochii din piei, rochii
de plajă, rochii pentru femei, rochii din piele,
cheongsam (rochii tradiționale chinezești), rochii
din imitație de piele, muu muu (rochii hawaiiene
largi, cu modele multicolore), rochii pentru
sugari și copii mici, rochii și cămăși de damă
pentru plajă, rochii lungi de seară, sacouri
de gală, sacouri sport, fuste, fuste mini,
fuste plisate, fuste-pantalon, fuste de tenis,
kilturi (fuste scoțiene din tartan), kilturi (fuste
scurte tradiționale scoțiene), fuste plisate pentru
chimonouri de ceremonie (hakama), cămăși,
cămăși hawaiene, cămăși cu nasturi, cămăși
de costum, cămăși pentru costum, cămăși
pentru camuflaj, cămăși și furouri, cămăși din
tricot, plastroane de cămăși, cămăși pentru
gravide, topuri (cămăși fără mâneci), cămăși
din materiale țesute, cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, camasi cu maneca lunga, cămăși
din catifea reiată, cămăși cu mânecă scurtă,
cămăși de noapte japoneze (nemaki), cămăși
cu guler fără nasturi, cămăși din fibre de
ramie, cămăși purtate sub chimonouri (juban),
cămăși de noapte pentru femei, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki), cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși stil sport,
cămăși de noapte, gulere detașabile pentru
cămăși, tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
tricouri pentru yoga, tricouri cu mânecă scurtă,
maiouri, maiouri de yoga, maiouri de corp,
maiouri cu mânecă lungă, maiouri interioare
sau de noapte pentru femei, seturi de maiouri
și șorturi (articole vestimentare), șorturi, șorțuri
(îmbrăcăminte), șorțuri tip vestă, bluze și
șorturi pentru sport, șorturi femeiești sub
formă de lenjerie intimă, pulovere, pulovere
groase, pulovere fără mâneci, pulovere din
molton, pulovere cu guler rotund, pulovere
cu mânecă lungă, pulovere cu gât în formă
de v, pulovere cu guler pe gât, pulovere
cu guler înalt, pulovere cu glugă, pulovere
tip polo, lenjerie intimă, corsete (lenjerie),

corsete (lenjerie intimă), lenjerie de damă,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, combinezoane (lenjerie de
corp), burtiere (lenjerie de corp), lenjerie de corp
lungă, lenjerie de corp antiperspirantă, corsete
(lenjerie de corp), lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie de corp, combinezoane (lenjerie intimă),
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă tip
boxer, suspensoare (lenjerie de corp), lenjerie
intimă de damă, lenjerie intimă și de noapte,
body-uri (lenjerie de corp), lenjerie de corp
pentru bebeluși, pijamale, pijamale (numai din
tricot), pijamale pentru fetițe, sarafane, paltoane,
paltoane cu umplutură din puf, jachete, jachete
impermeabile, jachete reflectorizante, jachete
groase, jachete lungi, jachete cămașă, jachete
casual, jachete safari, jachete sport, jachete din
denim, jachete de trening, jachete de blană,
jachete de safari, jachete de stradă, jachete
(îmbrăcăminte), jachete de seară, jachete
din bumbac, jachete pentru camuflaj, jachete
pentru costume, jachete din tricot, jachete de
motociclism, jachete pentru femei, jachete din
polar, jachete matlasate (articole vestimentare),
jachete pentru bărbați, jachete cu două fețe,
haine și jachete de blană, jachete impermeabile
pentru vremea rea, jachete coreene de exterior,
purtate peste articolele vestimentare de bază
(magoja), jachete în carouri de genul celor
purtate de tăietori de lemne, jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați, jachete
de lucru cu întăritură impermeabilă la umeri,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, haine din denim (jachete, pardesie etc.),
jachete din piele de antilopă, jachete scurte,
groase, de iarnă, jachete din piele de oaie,
veste, veste de piele, veste termice, veste
pentru camuflaj, veste pentru soccer, veste de
antrenament, veste cu umplutură de puf, veste
matlasate, veste din fleece, bustiere, bustiere
sport, corsete, corsete (îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte, corsete), corsete
pentru talie, corsete (articole de îmbrăcăminte),
fulare tubulare, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
pentru gât (fulare), fulare (îmbrăcăminte), eșarfe,
eșarfe de cașmir, șaluri și eșarfe, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe pentru cap, eșarfe de
mătase, eșarfe pentru gât, eșarfe pentru bărbați,
yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), eșarfe de pus pe cap,
eșarfe de purtat pe umeri, șaluri și eșarfe de cap,
boa (eșarfe din pene), șaluri, șaluri din pene,
șaluri de ocazie, șaluri (numai din tricot), șaluri
pentru umeri, șaluri de pus pe cap.

───────
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(210) M 2022 00348 (111)185933
(151) 18/01/2022
(732) ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR,

DRM. AFINELOR, NR. 90B, JUDEŢ
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,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EcoSalvatorii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. 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 si copii referitoare
la probleme de mediu, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de activități recreative.

───────

(210) M 2022 00349 (111)185934
(151) 18/01/2022
(732) ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR,

DRUMUL AFINELOR, NR. 90B,
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,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#acces2edu-#go2school
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, servicii educaționale pentru
copii, servicii educaționale de sprijin, 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,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, 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, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
de recreere în grup, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de manifestaţii publice
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizarea şi coordonarea
de ceremonii de acordare de premii, acordarea
de premii, informaţii referitoare la educaţie,
servicii educaţionale, organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale,
informaţii despre educaţie, educaţie, servicii de
instruire, organizarea competiţiilor (educaţionale
sau de divertisment), 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.

───────
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(210) M 2022 00355 (111)186408
(151) 18/01/2022
(732) EDY CREATIVE S.R.L., STR.

GHEORGHE LAZĂR NR. 3,
JUD. ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

EDY CREATIVE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 26.01.03; 26.01.16; 26.11.02;
26.11.05; 26.11.09; 26.11.13

clase:
9. 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, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,

etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software pentru cloud
computing, software pentru telefoane inteligente,
software pentru plăți electronice, software pentru
recunoasterea caracterelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
asistent virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru afișare video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru contracte inteligente, software pentru
administrarea prezentării, software interactiv
pentru afaceri, software descărcabil pentru
jocuri, aplicații software pentru roboți, software
pentru conferințe video, software pentru
ingineria produselor, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații

de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
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comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence

descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
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acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software

de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor să
strângă bani, platforme de software de calculator
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software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, 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, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,

înregistrat sau descărcabil, aplicații software
descărcabile destinate utilizării cu imprimante
tridimensionale, software pentru gestionarea
ciclului de viață al produselor, platforme de
software de calculator pentru rețele sociale
înregistrate sau descărcabile, software de
recunoaștere optică a codurilor de bare, software
de calculatoare pentru comunicarea cu utilizatorii
calculatoarelor portabile, software de calculator
pentru citirea la distanță a contoarelor, software
interactiv  de  divertismentpentru folosirea cu
calculatoare personale, software de calculator 
adaptat  pentru  utilizarea în  operarea 
calculatoarelor,  pachete  de  software integrat 
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi  de  date  pentru calculatoare,  care 
conțin  software  înregistrat, software  de 
calculator  pentru  interpretarea amprentelor 
digitale     sau     palmare,     software      pentru
facilitarea  tranzacțiilor  securizate  cu cărți  de 
credit,  software  de  calculator  pentru
scanarea imaginilor și a documentelor, software
care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software pentru editarea de
imagini, sunete și materiale video, software
de întreținere și operare a unui sistem
informatic, software pentru crearea și editarea
de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
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software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, 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),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor

electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, servicii de publicitate
digitală, publicare de materiale promoționale,
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dezvoltare de campanii promoționale, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
prezentare de produse în scopuri promoționale,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
marketing în cadrul publicării de software, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii publicitare pentru cărți,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decat
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare și coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, cu scop publicitar, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii privind constituirea de rețele pentru
îmbunătățirea carierelor, marketing promoțional,
marketing financiar, marketing afiliat, marketing
imobiliar, marketing direct, marketing digital,
consultanță în marketing, marketing de
produse, asistență în marketing, informații
de marketing, estimări pentru marketing,
campanii de marketing, marketing prin telefon,
previzionare de marketing, marketing pentru

evenimente, marketing pe internet, marketing
de referință, servicii de marketing, studii
de marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, servicii de marketing direct,
analiza tendințelor de marketing, consultanță
în marketing comercial, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul marketingului, analiza în
domeniul marketingului, servicii de publicitate și
marketing, servicii de consultanță în marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, efectuarea
de studii de marketing, consultanță în publicitate
și marketing, întocmire de planuri de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
furnizare de informații de marketing, servicii de
agenție de marketing, planificare de strategii de
marketing, proiectare de studii de marketing,
marketing de baza de date, elaborare de
studii de marketing, marketing destinat unui
anumit scop, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, servicii
de consultanță privind marketingul, servicii
de consiliere privind marketingul, furnizare
de informații privind marketingul, marketing
comercial (în afară de comercializare), evaluări
statistice ale datelor de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, consultanță în
materie de marketing direct, servicii de marketing
în domeniul stomatologiei, servicii de marketing
în domeniul călătoriilor, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de publicitate și
marketing online, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de personal
din domeniul marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, administrare
în materie de activități de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri, furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță în afaceri privind
marketingul, servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, consiliere în domeniul
marketingului pentru produse chimice, servicii
de marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, consultanță în
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domeniul demografic în scopuri de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, distribuirea de materiale  publicitare, de
marketing  și  materiale   promoționale,  difuzare
de  materiale  de  reclamă, de  marketing  și 
publicitare, furnizare de  informații  de marketing
prin  site-uri  web,  servicii  de  publicitate  și  de
marketing  furnizate  prin  bloguri,  servicii  de
cercetare cu privire la publicitate și marketing,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare  a  marketingului,  organizare  și
coordonare  de evenimente  promoționale  de
marketing pentru terți,  servicii  de asistență și
consultanță   pentru   publicitate,   marketing  și
promovare, dezvoltarea   și implementarea de
strategii  de  marketing pentru  alte  persoane,
servicii  de  marketing  în legătură  cu
evenimente de sporturi electronice, servicii de
publicitate  și  de  marketing  furnizate prin
canalele  de  comunicare,  servicii  de marketing 
în  domeniul  optimizării  traficului  pe site-uri 
web,  servicii  de  recrutare  de  personal  în
domeniul vânzărilor și al marketingului, informații
sau solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării software-
lui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, acreditare

de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole  pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea  de  materiale
multimedia  online, informatii  in  domeniul
educatiei  furnizate on- line dintr-o baza de
date  computerizata  sau de  pe  internet,
instruire  educativă,  servicii educative  și  de 
instruire,  cursuri  de  instruire  în tabere 
educative,  organizare  de  gale,  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, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
prezentări udiovizuale cu scopuri educative,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
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competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie, organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,

de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, impozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
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editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, furnizarea de
informaţii de materie de educaţie, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management, formare
continuă, fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare de
publicaţii online nedescărcabile, furnizare de
informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
informaţii referitoare la recreere, instruire
referitoare la conveniente sociale, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de

conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin
massmedia, desfăşurarea de activităţi politice
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu

682



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de editare
în procesul de post producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de
filme cinematografice, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de recreere
și instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, organizarea de manifestări
culturale, mese rotunde şi servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
servicii educative în materie de aplicații
ale programelor de calculator, servicii de
prelegeri referitoare la competențe în domeniul
marketingului, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,

marketingului și managementului, formare în
domeniul designului, servicii educaționale în
domeniul designului, servicii de formare în
domeniul designului, cursuri de pregătire în
domeniul designului (seminarii), cursuri de
pregătire în domeniul designului de reviste în
format electronic pe internet, cursuri de pregătire
în domeniul designului.
42. Programare pentru calculatoare,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web, dezvoltare software, programare și
implementare, programare de pagini web
personalizate, programare de software pentru
telecomunicații, programare de animații pe
calculator, cercetare privind programarea
pe calculator, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii științifice
de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, servicii
de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
programare a calculatoarelor (servicii în
materie de), programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, programare de
calculatoare pentru imprimarea de coduri de
bare, furnizare de studii tehnice referitoare
la programare pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme
de informații pe internet, programare de
calculatoare pentru organizarea datelor între
cumpărători și furnizori, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software pentru evaluarea
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comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de  calculatoare  și  servere,  programare  pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, programare de software de calculator
pentru dicționare și baze de date electronice
pentru traduceri, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet,
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, actualizarea software-ului, proiectare
de software, inginerie de software, dezvoltare
de software, creare de software, elaborare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, instalarea de software, inginerie
de software informatic, software ca serviciu
(saas), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
computer, copiere de software de calculator,
configurare de software de calculator, servicii
de personalizare de software, scriere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, închirieri de hardware și
software, întreținere și reparare de software,
reparare de software de calculator, servicii
de consultanță pentru software, modernizare
de software de calculatoare, dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
testare de software de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, software ca
serviciu (saas) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru învățare profundă, închiriere
de software de divertisment, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare
de software, proiectare de software pentru
terți, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, software ca
serviciu (saas) care oferă software pentru rețele
neurale profunde, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software,creare, întreținere 
și  adaptare  de  software, proiectare  de 
software  de  realitate  virtuală, închirierea  de 
programe  (software)  pentru computere,  studii 
de  proiecte  privind  software-ul,  cercetare  și

dezvoltare  de  software  informatic, elaborare  și 
actualizare de software informatic, întreținere, 
reparații și actualizare de software,dezvoltare 
de  software  de  realitate  virtuală, închirieri  de 
calculatoare  și  de  software, consultanță  în 
domeniul proiectării de software,proiectare de 
software  pentru  prelucrarea imaginilor, 
dezvoltare  de  software-uri  multimedia
interactive, servicii tehnice de descărcare
de software, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, închiriere de software pentru
prelucrarea datelor, proiectare de software
pentru telefoane inteligente, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, închiriere
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de software pentru jocuri video, proiectare
de software pentru jocuri video, închiriere
de software pentru gestionarea inventarului,
asigurarea utilizării temporare de software
web, proiectare și dezvoltare de software
antivirus, actualizare de software pentru
dispozitive încorporate, proiectare de software
pentru dispozitive încorporate, întreținere de
software pentru accesul la internet, întreținere
și actualizare de software de calculator,
identificarea defecțiunilor în software-ul de
calculator, controlul calității privind software-ul
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, închirierea
și întreținerea software-ului de computer,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, servicii
pentru proiectare de software de calculator,
servicii pentru scrierea de software de
calculator, proiectare la comandă de pachete
de software, scriere și actualizare de software
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, actualizarea și ameliorarea
software-ului de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, servicii de
programare de software de calculator, cercetare
în materie de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, actualizare
de software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, închiriere de software
de jocuri pe calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare
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de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru jocuri pe
calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
instalare de software pentru baze de date,
instalare de software pentru accesul la internet,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, programare de software pentru studii
de piață, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltare de hardware
si software de calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, proiectare
și dezvoltare de software de calculator,
proiectare și scriere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, servicii de proiectare privind software-
ul de calculator, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terți, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, creare, întreținere
și modernizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, creare și
dezvoltare de software pentru jocuri video,
închiriere de software de calculator pentru
gestiune financiară, proiectare și dezvoltare de

software pentru gestiunea energiei, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, consultanță privind software-
ul pentru sisteme de comunicații, închiriere de
software pentru baze de date electronice, servicii
consultative și informații despre software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea inventarului, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învățare automată, învățare aprofundată
și rețele neurale profunde, dezvoltare de
programe software pentru operațiuni securizate
în rețea, proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate, închirieri
de calculatoare și actualizare de software
de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
servicii de consultanță profesională privind
software-ul de calculator, instalare și întreținere
de software pentru acces la internet, proiectare
de  software  pentru  comprimare  și 
decomprimare conținut  multimedia,  proiectare 
de  programe  și software  de  calculator  pentru 
aviație,  proiectare, întreținere,  închiriere  și 
actualizare  de  software de  calculator, 
instalare, întreținere și reparații de software 
pentru sistemele computerizate, dezvoltare de 
software  pentru  stocarea  și  recuperarea 
datelor  multimedia,  elaborare  de programe 
pentru  calculator  și  proiectare  de software, 
servicii  de  asistență  și  întreținere pentru 
software de calculator, actualizare și întreținere 
de  software  și  programe de  calculator,  leasing 
de  software  cu  privire  la  cotații  de  preț, cu 
excepția  celor  finanțate  pentru  achiziția  în
rate sau prin închiriere, dezvoltare de software
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pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, consultanță în materie
de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, instalare, întreținere, actualizare
și îmbunătățire de software de calculator,
proiectare de software destinat utilizări cu
mașini de tipărit, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare de software pentru procesare și
distribuție de conținut multimedia, servicii de
cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea
de conținut multimedia, dezvoltare de soluții
software pentru furnizorii și utilizatorii de
internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, servicii de
asistență tehnică în materie de software de
calculator, servicii pentru proiectarea software-
ului de prelucrare de date electronice, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de
conținut multimedia, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,
proiectare și dezvoltare de software pentru baze

de date informatice, proiectare și dezvoltare
de software pentru managementul lanțului
de aprovizionare, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru prelucrarea
textelor, servicii de consiliere și de dezvoltare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, platforme
pentru jocuri sub formă de software ca serviciu
(saas), dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, servicii de consultanță în
materie de utilizare de software de calculator,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de inginerie
de software pentru programe de procesare
a datelor, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas), creare și dezvoltare de software de
calculator pentru simulare de vehicule, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru grafică,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, 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
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date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru evaluarea
și calcularea datelor, proiectare și dezvoltare
de software de calculator destinat utilizării cu
tehnologia medicală, proiectare și dezvoltare
de software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, dezvoltare de software
de calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
privind închirierea de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, concepere și dezvoltare
de software de operare pentru rețele private
virtuale (vpn), proiectare de software pentru
conversie de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și software-
ul de calculator, studii de proiecte tehnice
în domeniul hardware-ului și software-ului de
calculator, leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând cotații
de preț, cu excepția celor finanțate pentru
achiziția în rate sau prin închiriere, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, scriere la comandă de programe, de
software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/
cam), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-

business, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea procesării expedițiilor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, furnizare de acces temporar la
un software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare și
imprimare, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori, închirieri de aplicații informatice,
găzduire de aplicații multimedia, găzduire
de aplicații interactive, găzduire de aplicații
mobile, găzduire de date, fișiere, aplicații și
informații computerizate, onsiliere și consultanță
privind aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, consultanță în materie
de testare a sistemelor de aplicații informatice,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), design vizual, design
grafic, design arhitectural, design industrial,
industrial (design-), design de ambalaje, design
de mobilier, design pentru magazine, design
pentru restaurante, design de modele, design
artistic comercial, design de produs, design
de bijuterii, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de broșuri, servicii
de ilustrare (design), artă grafică și design,
servicii de design comercial, servicii de design
industrial, design grafic și industrial, design
de centre comerciale, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, cercetare
în domeniul designului, planificare în domeniul
designului, design și dezvoltare de produs,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de design de brand, consultanță în
materie de design, design de site-uri web,
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servicii de design de produs, design de ambalaje
pentru terți, design grafic asistat de calculator,
design grafic de logouri publicitare, design de
cărți de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie de
design web, design de pagini principale și pagini
web, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii științifice și design privind
acest domeniu, creare de design de produse de
consum, consultanță în materie de design de
pagini web, servicii de consultanță în materie
de design interior, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației).

───────

(210) M 2022 00363 (111)186176
(151) 19/01/2022
(732) S.C ALEMAR PROJECT S.R.L.,

STR. TOSCA NR. 13-15, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALMA DULCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.21; 11.03.03; 29.01.03

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

30. Cafea, ceai, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată.

───────

(210) M 2022 00398 (111)185944
(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:

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#6bbbae)

───────

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.
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(210) M 2022 00465 (111)186523
(151) 23/01/2022
(732) SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE

CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA,
STRADA BISERICA AMZEI NR.
29, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Sanitarii PRICEPUȚI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.07.23

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

36. Strângere de fonduri de binefacere în
vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
servicii de asigurare referitoare la decontările
eșalonate acordate agenților de asigurare pentru
asigurarea proprietăților împotriva dezastrelor,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile, acordare
de subvenții monetare organizațiilor de caritate,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
colectarea de fonduri de binefacere prin
vânzarea de timbre de caritate, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin

organizarea și realizarea de gale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, acordare
de numerar în cazuri de urgență, programe
de economii privind asigurările de sănătate,
administrare financiară de programe de sănătate
preplătite, furnizare de subvenții pentru proiect
pentru proiecte de sensibilizare în materie de
mediu și sănătate.
39. Servicii caritabile, și anume distribuire
de îmbrăcăminte, servicii caritabile, și anume
distribuire de pături, prestare de servicii de
transport pentru persoanele în vârstă sau cu
handicap (servicii caritabile).
41. Servicii educative în materie de igienă,
pregătire tehnică în materie de igienă, pregătire
în domeniul igienei, formare profesională cu
privire la primul ajutor, servicii de formare
cu privire la acordarea primului ajutor, servicii
educative în materie de acordare a primului
ajutor, instruire, instruire educativă, instruire
profesională, antrenament (instruire), instruire
pentru adulți, cursuri de instruire scrise,
furnizarea de instruire online, coaching pentru
viață (instruire), instruire în domeniul medical,
oferte de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire, publicare de manuale
de instruire, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
demonstrații în scop de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, cursuri de
formare, organizare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, servicii
de certificare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, formare privind
sănătatea și starea de bine, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere.
44. Servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, închiriere de instalații

(591) Culori revendicate: rosu, verde, mov,
portocaliu, roz, albastru
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sanitare mobile, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii medicale de igienă orală, îngrijiri de
igienă pentru oameni, servicii de igienă dentară,
consiliere privind sănătatea publică, consiliere
în materie de sănătate, servicii medicale și de
sănătate, furnizare de informatii referitoare la
sanatate, consultanță profesională în materie
de sănătate, furnizare de informații în materie
de sănătate, servicii de clinici medicale și de
sănătate, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, consiliere cu
privire la asistența socială a persoanelor în
vârstă (sănătate), asistență medicală de urgență.
45. 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 reprezentare juridică, rapoarte
de accidente, administrarea riscurilor pentru
sănătate și siguranță, servicii de informare cu
privire la sănătate și siguranță, servicii de
consultanță în materie de sănătate și siguranță.

───────

(210) M 2022 00470 (111)186028
(151) 25/01/2022
(732) STRAERO SA, B-DUL IULIU

MANIU NR. 220, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061126, ROMANIA

(540)

STRAERO INCAS GROUP
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;

26.01.03; 24.15.01

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

41. Formare și specializare de personal în
domeniul științelor aeronautice și spațiale
(educație, instruire).
42. Servicii de cercetare fundamentală și
aplicativă, servicii de dezvoltare tehnologică în
domeniul aeronautic și al științelor spațiale,
elaborarea de studii, strategii și prognoze
privind dezvoltarea științelor aeronautice și
spațiale, acordare de asistență tehnică,
consultanță și alte servicii științifice și
tehnologice specializate, în domeniul propriu de
activitate, elaborarea de reglementări tehnice
și economice de interes public și național,
care privesc asigurarea cerințelor fundamentale
impuse sistemelor aerospațiale și aerodinamice,
lucrări de cercetare, proiectare, omologare
și întocmire de documentație de execuție
pentru avioane de școală și antrenament,
precum și accesoriile aferente, servicii de testări
și analize, administrarea activităților pentru
protecția mediului înconjurător.

───────

(210) M 2022 00477 (111)186572
(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:

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
5275C)
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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.

───────

(210) M 2022 00481 (111)186567
(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.

───────

MURES, CERGHID, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PEPPERMINT PARK WHERE
TRUE ADVENTURE BEGINS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12; 05.01.02

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────

(210) M 2022 00499 (111)185877
(151) 25/01/2022
(732) ARTMANIA AGENCY SRL, STR.

PROF. GRIGORE COBALCESCU,
NR. 7, AP. 11, MANSARDA,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Rockwatch

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

35. Publicitate, administrare de programe
de schimburi culturale şi educative, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 respectiv: articole de
imbracaminte, incaltaminte si de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, ceasornice şi instrumente
pentru măsurarea timpului, a produselor
de design si decoratiuni, obiecte de arta,
instrumente muzicale, a produselor de papetarie,
legatorie, tiparituri, a produselor de divertisment,
jocuri video, sport, a produselor alimentare,
a baturilor alcoolice si non-alcoolice, a
vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare a
afacerilor pentru interpreți de muzică, promovare
(publicitate) de concerte, promovare de concerte
muzicale, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru

(210) M 2022 00498 (111)186003
(151) 25/01/2022
(732) GABRIEL GHILA, STR. 193, JUD.

(591) Culori  revendicate:  verde  (HEX
#009745), gri (HEX #888888)
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muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi cu
ridicata legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de produse de papetărie,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de expoziții în
scopuri comerciale.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,

furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare şi conducere de
concerte, realizare, coordonare şi organizare
de concerte, organizare şi coordonare de
concerte muzicale, concerte de muzică în
direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, organizare
şi coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producţie de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare şi coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare de
conferinţe referitoare la divertisment, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de interpretări muzicale,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, publicare de cărţi, planificarea
de recepţii (divertisment), organizarea şi
conducerea de seminarii, organizarea de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
vizuale, organizare şi prezentare de spectacole
în direct, reprezentaţii de muzică live, spectacole
cu muzică în direct, spectacole în direct
susţinute de trupe muzicale, reprezentaţii în
direct susţinute de grupuri muzicale, concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, organizare de festivaluri in scopuri
recreative, rezervare de bilete la concerte,
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, organizarea de spectacole
muzicale, înregistrări de muzică, reprezentații de
muzică live, pregătire pentru aprecierea muzicii,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de reprezentații muzicale, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, organizare și
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coordonare de concerte, realizare, coordonare
și organizare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de conferinte referitoare la
divertisment, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
servicii de impresariat artistic pentru artisti de
spectacol, organizare de spectacole muzicale,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive
şi culturale, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizare de evenimente

───────
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în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, informare în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie, organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizarea de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, organizarea de expoziții de artă,
organizare de expoziții educaționale, servicii de
expoziții de artă, organizare de expoziții pentru
divertisment, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
educative.
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(210) M 2022 00500 (111)186004
(151) 25/01/2022
(732) GABRIEL GHILA, CERGHID

NR.193, JUDETUL MURES,
UNGHENI, MUREȘ, ROMANIA

(540)

PEPPERMINT JUMP
TRAMPOLINE PARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.16; 02.03.16

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────

(210) M 2022 00518 (111)186219
(151) 01/03/2022
(732) PATRASCAN COSTEL EMILIAN,

STR.1 DECEMBRIE 1918, NR.
13, BL.3B, AP.31, JUDEȚ BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

MUZEUL UMORULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Inchirierea lucrărilor de artă, educație de tip
școală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, s organizare
de pectacole 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, 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
nevoi speciale, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, 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 de excursii cu ghid, servicii
de tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, servicii de model pentru artiști,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilități pentru muzee (prezentări,
expoziții), publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților, divertisment
radio, 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, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, pictură pe
față, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producția de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare / servicii
educaționale / servicii de instruire, divertisment

(591) Culori revendicate: galben (Hex
#FFFF00), verde (Hex #22D4B6),
portocaliu (Hex #F58634), mov (Hex
#993366), gri (Hex #666666)
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de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producții de teatru,
servicii de agenție de bilete (divertisment),
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.

───────

(210) M 2022 00543 (111)186285
(151) 31/01/2022
(732) MARIUS-GEORGE INDRIEȘ, STR.

LISABONEI NR. 9, BL. PB55, ET.
2, AP. 8, JUDEȚ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Dumbrawa rawvegan

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.05; 05.01.16

clase:
30. Torturi, torturi vegane, preparate pentru
torturi, torturi de înghețată, batoane de prăjitură,
biscuit uscat făcut din făină, apă și sare, biscuiți
cu aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu
glazură, biscuiți de ciocolată, biscuiți de ovăz
pentru consum uman, biscuiți de turtă dulce,
biscuiți înveliți în ciocolată, brioșe (muffins),
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cremșnituri,
creme de zahăr ars, ecleruri, fursecuri, fursecuri
cu glazură de ciocolată, fursecuri cu înveliș
cu aromă de ciocolată, gustări de tip tort
de fructe, înveliș pentru rulouri de primăvară,

napolitane, napolitane (alimente), pișcoturi,
pișcoturi (prăjituri), plăcinte, plăcinte proaspete,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie congelate umplute cu carne și
legume, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
pe bază de portocale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie umplute cu
fructe, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri înghețate,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), savarine, tarte cu melasă,
tarte cu ou, tarte de mere, tarte dulci sau sărate,
tarte glazurate, tort cu caramel, turtă dulce, vafe
din ciocolată, prăjituri, preparate pentru prăjituri,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, prăjituri din mei, prăjituri cu căpșuni, glazuri
pentru prăjituri, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri
din iaurt înghețate, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri din
aluat prăjit (karintoh), prăjituri cu migdale,
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri de cereale
pentru consum uman, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), umpluturi
pe bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), ciocolată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată aerată, ciocolată umplută, batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
de lemn dulce (cofetărie), batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane din pastă gumată, batoane
dulci, batoane dulci cu susan, batoane învelite
în ciocolată, bomboane bezea, bomboane cu
cacao, bomboane cu ginseng, bomboane de
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
bomboane de mentă fără zahăr, bomboane
de mestecat, bomboane gumate pe bază de
gelatină, bomboane moi, bomboane umplute,
caramel, caramele, caramele (bomboane),
caramele fagure, caramele tari, caramele tari
(bomboane), ciocolate cu umplutură de bezea,

(591) Culori revendicate: turcoaz, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolată cu cremă cu aromă de mentă, ciocolată
cu lapte, ciocolată sub formă de praline,
ciocolate sub formă de căluți de mare, ciocolate
sub formă de scoici de mare, cremă de bezea,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu aromă de mentă (nemedicinale), dulciuri cu
caramel, dulciuri de casă, dulciuri din spumă de
zahăr, dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri gumate, dulciuri pe
bază de susan, dulciuri sub formă de batoane,
dulciuri tari, fondante de ciocolată, fondante,
praline, praline de ciocolată, praline umplute cu
lichid, produse de cofetărie din fructe, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse
de cofetărie înghețate sub formă de acadea,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
batoane cu musli, batoane de înghețată, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane de
ovăz, batoane de cereale, batoane pe bază de
grâu, batoane de înghețată cu fructe, batoane
energetice pe bază de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, produse din cereale
sub formă de batoane, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie).
32. 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 suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi pe bază de suc de
aloe, băuturi pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi răcoritoare
cu aromă de fructe, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
băuturi din fructe, fără alcool, nectaruri de fructe,
nealcoolice, suc de roșii (băuturi), siropuri de
fructe, smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate, suc
de coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, suc

de portocale, suc de rodii, suc de răchițele, suc
de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri de aloe
vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri de fructe
organice, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu:torturi,
torturi vegane, preparate pentru torturi, torturi
de înghețată, batoane de prăjitură, biscuit uscat
făcut din făină, apă și sare, biscuiți cu aromă
de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru
consum uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți
înveliți în ciocolată, brioșe (muffins), clătite,
covrigi glazurați cu ciocolată, cremșnituri, creme
de zahăr ars, ecleruri, fursecuri, fursecuri cu
glazură de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, gustări de tip tort de
fructe, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane, napolitane (alimente), pișcoturi,
pișcoturi (prăjituri), plăcinte, plăcinte proaspete,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie congelate umplute cu carne și
legume, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
pe bază de portocale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie umplute cu
fructe, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri înghețate,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), savarine, tarte cu melasă,
tarte cu ou, tarte de mere, tarte dulci sau sărate,
tarte glazurate, tort cu caramel, turtă dulce, vafe
din ciocolată, prăjituri, preparate pentru prăjituri,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, prăjituri din mei, prăjituri cu căpșuni, glazuri
pentru prăjituri, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri
din iaurt înghețate, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri din
aluat prăjit (karintoh), prăjituri cu migdale,
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
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pavlova cu gust de alune, prăjituri de cereale
pentru consum uman, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), umpluturi
pe bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), ciocolată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată aerată, ciocolată umplută, batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
de lemn dulce (cofetărie), batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane din pastă gumată, batoane
dulci, batoane dulci cu susan, batoane învelite
în ciocolată, bomboane bezea, bomboane cu
cacao, bomboane cu ginseng, bomboane de
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
bomboane de mentă fără zahăr, bomboane
de mestecat, bomboane gumate pe bază de
gelatină, bomboane moi, bomboane umplute,
caramel, caramele, caramele (bomboane),
caramele fagure, caramele tari, caramele tari
(bomboane), ciocolate cu umplutură de bezea,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolată cu cremă cu aromă de mentă, ciocolată
cu lapte, ciocolată sub formă de praline,
ciocolate sub formă de căluți de mare, ciocolate
sub formă de scoici de mare, cremă de bezea,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu aromă de mentă (nemedicinale), dulciuri cu
caramel, dulciuri de casă, dulciuri din spumă de
zahăr, dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri gumate, dulciuri pe
bază de susan, dulciuri sub formă de batoane,
dulciuri tari, fondante de ciocolată, fondante,
praline, praline de ciocolată, praline umplute cu
lichid, produse de cofetărie din fructe, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse
de cofetărie înghețate sub formă de acadea,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
batoane cu musli, batoane de înghețată, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane de
ovăz, batoane de cereale, batoane pe bază de
grâu, batoane de înghețată cu fructe, batoane
energetice pe bază de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, produse din cereale
sub formă de batoane, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), 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 suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi pe bază de suc de
aloe, băuturi pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi răcoritoare
cu aromă de fructe, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
băuturi din fructe, fără alcool, nectaruri de fructe,
nealcoolice, suc de roșii (băuturi), siropuri de
fructe, smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate, suc
de coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, suc
de portocale, suc de rodii, suc de răchițele, suc
de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri de aloe
vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri de fructe
organice, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi).

───────

(210) M 2022 00570 (111)185876
(151) 27/01/2022
(732) ARTMANIA AGENCY S.R.L., STR.

PROF. GRIGORE COBĂLCESCU
NR. 7, AP. 11, MANSARDĂ,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Rockument
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, respectiv: articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte și de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, ceasornice şi instrumente
pentru măsurarea timpului, a produselor

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., 
STR.  ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.  M6, JUD. SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA
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de design și decorațiuni, obiecte de artă,
instrumente muzicale, a produselor de papetărie,
legătorie, tipărituri, a produselor de divertisment,
jocuri video, sport, a produselor alimentare,
a băturilor alcoolice si non-alcoolice, a
vinurilor, a produselor pentru fumători, din
tutun si înlocuitori (exceptând transportul lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de produse de papetărie,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, transmitere
de mesaje scurte (sms), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică și de comunicații în

format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, servicii de transmisii digitale, servicii
de comunicații digitale, radiodifuziune sonoră
digitală, transmisie de informații digitale,
transmisie digitală de voce, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, transmisie
video prin rețele digitale, transmitere de
muzică digitală prin telecomunicații, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de seminarii si congrese, organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de spectacole muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
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organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire
in domeniul muzical, servicii de divertisment
sub forma de spectacole sustinute de o
formatie care canta muzica vocala, spectacole
muzicale live, producție de înregistrări muzicale,
reprezentații muzicale în direct, servicii de
biblioteci muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, servicii de educație
muzicală, producție de videouri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă

pentru conținut de televiziune, film, muzică,
video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie, organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare

699



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment
în direct, 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
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live,
închiriere de instrumente muzicale, organizare
de concerte muzicale pentru radio, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicarea de materiale multimedia
online nedescărcabile, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, divertisment de
tipul concertelor, organizare de concerte de
muzică în direct, organizare de festivaluri,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii

de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de fani, centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, servicii de divertisment cu jocuri pe
calculator și jocuri video, expoziții de artă, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, închiriere de spații pentru
artă interpretativă, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii de galerii de artă,
închiriere de lucrări de artă, servicii de expoziții
de artă.

───────

700



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

(210) M 2022 00661 (111)186476
(151) 31/01/2022
(732) LAURA MOCANU, BD. MIRCEA

VODĂ NR. 21D, ET. 6, AP.
6.1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018506/04.07.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „BUTTERFLY” şi „LIPS”.

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08

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

35. Publicitate, reclamă sub toate formele și
mijloacele, realizarea de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor, postare
de afișe publicitare, organizarea de expoziții în
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
și 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 00689 (111)185861
(151) 01/02/2022
(732) SC BRIZA MARII NEGRE SRL,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU,
NR. 31, JUDEŢUL CONSTANŢA,
EFORIE NORD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Constantinescu Emilian, STR.MIHAIL
KOGALNICEANU, NR.31, JUDEȚ
CONSTANȚA, EFORIE NORD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MIRAGE BEACH SPA HOTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 01.01.05;
26.11.13

clase:
5. Nămoluri medicinale.
11. Băi SPA (bazine): Băi de abur, saune și spa-
uri (bazine).
43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice, Servicii
de restaurant prestate de hoteluri.
44. Servicii oferite de complexuri balneare.

───────

───────

(591) Culori revendicate: roșu, albastru,
negru, alb

BUTTERFLY LIPS 
Technique

by Dr. Laura Mocanu

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00694 (111)186726
(151) 01/02/2022
(732) ZANFIR CRISTIAN-IULIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
SAT CĂTUNU NR. 341, JUD.
DÂMBOVIȚA, COM. CORNEȘTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 06.01.02;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 26.04.18;
27.07.01; 26.01.17; 09.03.09

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

3. Detergenți de haine, alții decât cei cu utilizare
în procesele de fabricare și în scopuri medicale.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
detergenți de haine.

───────

(210) M 2022 00715 (111)186438
(151) 01/02/2022
(732) IOAN-FLORIN POP, SAT PALEU

NR. 28, JUDETUL BIHOR,
COMUNA PALEU, BIHOR,
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)

my clean SERVICII
COMPLETE DE CURĂŢENIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 26.11.12; 01.01.10

clase:
37. Spălarea țesăturilor, spălarea materialelor
textile, servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățare de covoare și carpete,
curățare de materiale textile, îndepărtarea
petelor de pe covoare și mochete, spălare,
servicii de spălare cu presiune, curăţare, spălare
şi călcare de covoare, mochete si carpete,
întreţinere, curăţare, reparare şi remediere de

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#ffdf57), albastru (HEX #1d5987, HEX
#1e5886), negru (HEX #000000), gri
(HEX #e7e7e7, HEX #b8c6d3, HEX
#6d7b95), mov (HEX #3d4866), roșu
(HEX #ea2a29)

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

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

nr.1017105/17.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupradenumirii: 

"SERVICII COMPLETE DE CURĂŢENIE".

Christian Waschmittel 
Alpin Frisch 

PROFESSIONAL
100 waschgange 
Premium Qualitat 

UNIVERSAL
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covoare, mochete si carpete, spălătorie de
rufe, spălarea confecțiilor, spălarea tricotajelor,
spălarea articolelor de îmbrăcăminte, spălarea
articolelor din cașmir, spălarea țesăturilor la
mașină de spălat, furnizarea de instalații de
spălătorii de rufe pentru spălare și uscare,
furnizare de servicii ale spălătoriilor de rufe,
curățarea hainelor, curățarea articolelor din piele,
curățarea articolelor de încălțăminte, servicii de
curățenie domestică, curățare chimică, curățare
chimică a articolelor de îmbrăcăminte, curățarea
spațiilor interioare, servicii de menaj (servicii de
curățenie), servicii de curățenie pentru centrele
de divertisment, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru birouri, pe bază de contract,
servicii de curățenie pentru case particulare.

───────

(210) M 2022 00719 (111)186306
(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 (111)186231
(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

(591) Culori revendicate: galben, maro, bej,
alb
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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,
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 00724 (111)185878
(151) 01/02/2022
(732) ARTMANIA AGENCY SRL, STR.

PROF. GRIGORE COBALCESCU
NR. 7, AP. 11, MANSARDA,
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)

Rockblock
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrare de programe
de schimburi culturale şi educative, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 respectiv: articole de
imbracaminte, incaltaminte si de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase
şi semipreţioase, ceasornice şi instrumente
pentru măsurarea timpului, a produselor
de design si decoratiuni, obiecte de arta,
instrumente muzicale, a produselor de papetarie,
legatorie, tiparituri, a produselor de divertisment,
jocuri video, sport, a produselor alimentare,
a baturilor alcoolice si non-alcoolice, a
vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare a
afacerilor pentru interpreți de muzică, promovare
(publicitate) de concerte, promovare de concerte
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muzicale, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi cu
ridicata legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, servicii asigurate
de magazine de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de produse de papetărie,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de expoziții în
scopuri comerciale.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,

transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare şi conducere de
concerte, realizare, coordonare şi organizare
de concerte, organizare şi coordonare de
concerte muzicale, concerte de muzică în
direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, organizare
şi coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producţie de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare şi coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare de
conferinţe referitoare la divertisment, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de interpretări muzicale,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, publicare de cărţi, planificarea
de recepţii (divertisment), organizarea şi
conducerea de seminarii, organizarea de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
vizuale, organizare şi prezentare de spectacole
în direct, reprezentaţii de muzică live, spectacole
cu muzică în direct, spectacole în direct
susţinute de trupe muzicale, reprezentaţii în
direct susţinute de grupuri muzicale, concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, organizare de festivaluri in scopuri
recreative, rezervare de bilete la concerte,
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
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recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, înregistrări de muzică,
reprezentații de muzică live, pregătire pentru
aprecierea muzicii, organizare de divertisment
muzical, prezentare de reprezentații muzicale,
publicare de cărți de muzică, prezentare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
servicii de impresariat artistic pentru artisti de
spectacol, organizare de spectacole muzicale,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
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organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive
şi culturale, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, informare în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie, organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizarea de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, organizarea de expoziții de artă,
organizare de expoziții educaționale, servicii
de expoziții de artă, organizare de expoziții
pentru divertisment, realizare de expoziții cu
scopuri culturale, organizare de expoziții în
scopuri culturale, organizare de expoziții în
scopuri educative, parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de fani, centre
de divertisment, coordonare de activități de
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divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
servicii oferite de parcuri de distracție, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
de joacă pentru copii, servicii de divertisment
cu jocuri pe calculator și jocuri video,
organizarea de expoziții de artă, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, închiriere de spații pentru
artă interpretativă, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii de galerii de artă,
închiriere de lucrări de artă, servicii de expoziții
de artă.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 00738 (111)186473
(151) 02/02/2022
(732) GIURGIU TEODOR

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CARDINAL IULIU HOSSU
NR.62, JUD. SATU MARE, SATU
MARE, 440045, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

SĂTMAR

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.05;
26.11.07; 26.11.08; 26.01.03; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vin.

───────
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(210) M 2022 00745 (111)185901
(151) 02/02/2022
(732) UAT COMUNA POLOVRAGI, STR.

DRUMUL LUI BUREBISTA, NR.
128, SAT POLOVRAGI, JUDETUL
GORJ, COMUNA POLOVRAGI,
GORJ, ROMANIA

(540)

TABĂRA DE SCULPTURĂ
POLOVRAGI Simboluri Dacice
în Arta Lemnului în România

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
24.01.05

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

35. Organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2022 00768 (111)186472
(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: gri, roșu, albastru,
galben

(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 00772 (111)185945
(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

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

înregistrată cu nr. OSIM 1016822 ,din
data 15.06.2022 , solicitantul

nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: PĂSTRĂVĂRIA BUŞTENI

(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.

───────

(210) M 2022 00775 (111)186374
(151) 04/02/2022
(732) DANIEL-GINEL VASTEA,

STRADA DUNĂRII NR.167, JUD.
TELEORMAN, ROȘIORII DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

ChatNews

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.05

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

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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-
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. 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
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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.

───────

(210) M 2022 00779 (111)185946
(151) 03/02/2022
(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 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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru
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(210) M 2022 00789 (111)186355
(151) 15/02/2022
(732) LETY PFLEGE SRL, STR.

SPORTULUI 4A, SC. 1, ET. 2,
AP. 6, JUDEȚ CARAȘ SEVERIN,
REȘIȚA, 320110, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

Lety TRANSPORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
39. Livrare de mărfuri pe cale rutieră, livrare de
vehicule, manevrarea mărfurilor, navlu (transport
de mărfuri), organizarea descărcării de marfă,
ridicare de încărcături, ridicare și livrare de colete
și produse, încărcarea vehiculelor cu mărfuri,
servicii de agenție de expediere de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
servicii de expediere de marfă, servicii de livrare
a mărfurilor, servicii de manevrare și transport de
mărfuri, servicii de manipulare a mărfii de import
și export, servicii de transport al vehiculelor,
servicii de transport de containere, servicii
de transport rutier, servicii de transport rutier
containerizat de mărfuri, servicii de transport
și expediție de mărfuri, servicii de transporturi
rutiere, transport de containere, transport de
mărfuri, transport rutier de mărfuri, transport
terestru de mărfuri, transportare de mărfuri,
transportul containerelor de marfă cu camionul,
transportul încărcăturilor cu ajutorul vehiculelor
terestre, furnizare de transport de pasageri
pe cale terestră, organizare de servicii de

transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, organizare
și intermediere de călătorii, organizarea de
călătorii, organizarea de tururi cu autobuzul,
organizarea transportului pasagerilor cu mașina,
servicii de transport cu autobuzul, servicii de
transport cu autocarul, servicii de transport cu
microbuzul, servicii de transport de pasageri
cu autocarul, servicii de transport rutier pentru
persoane, servicii de transport rutier pentru
pasageri, transport de călători, transport de
pasageri cu autocarul, transport de pasageri
cu automobilul, transport de pasageri cu
autovehicule, transport de pasageri în vehicule
cu șofer, transport rutier de călători, transport
rutier de pasageri, transport terestru de călători,
transport terestru de persoane, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare.

───────

(210) M 2022 00837 (111)186030
(151) 04/02/2022
(732) 3RD JOB LOCUM SRL, STR.

LOMBULUI, NR. 1A, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

3RD JOB LOCUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
29.01.12

clase:
9. Software de calculator descărcabil care
permite funizarea de informații prin internet
referitoare la locuri de muncă temporare
pentru personal medical, software de calculator
descărcabil pentru servicii de recrutare,

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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software de calculator descărcabil pentru
servicii de plasare a forței de muncă pentru
personalul medical, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software de comunicare, rețelizare
și rețele sociale, software descărcabil sub
formă de aplicație mobilă pentru gestionarea
informațiilor referitoare la locuri de muncă
temporare pentru personal medical, software de
aplicații de calculator, software pentru telefoane
mobile pentru servicii de recrutare, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă pentru
oferirea de locuri de muncă temporare pentru
personalul medical.
35. Prelucrare de date, sistematizare și
management, servicii online de prelucrare de
date, servicii de procesare a datelor on-line,
servicii de recrutare și plasare a forței de muncă,
recrutare de personal pe perioadă determinată,
servicii de intermediere de recrutare de personal,
recrutare și plasare a forței de muncă.
42. Dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, furnizare de software online
care nu poate fi descărcat, pentru gestionarea
bazelor de date, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, scriere
de software de calculator, software ca serviciu
(saas), întreținere de software, dezvoltare
software, programare și implementare, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile pentru oferirea de locuri de muncă
temporare pentru personalul medical, software
ca serviciu (saas) pentru oferirea de locuri de
muncă temporare pentru personalul medical,
software ca serviciu (saas) pentru servicii de
recrutare, software ca serviciu (saas) pentru
plasarea forței de muncă.

───────

(210) M 2022 00846 (111)186518
(151) 04/02/2022
(732) SC SOUND S SRL, SOS.

GHEORGHE IONESCU SISESTI
NR. 225B, DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

EQ.VAPE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01

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

34. Țigarete electronice, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru utilizare în țigări
electronice, arome chimice sub formă lichidă
folosite pentru a reîncărca cartușele de tigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartomizoare pentru țigări electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartușe vândute pline
cu arome chimice sub formă lichidă pentru
țigările electronice, dispozitive electronice de
inhalare de nicotină, dispozitive electronice
pentru inhalarea de aerosoli cu nicotină,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus din
propilen glicol, lichid pentru țigări electronice
(lichid electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, soluții lichide pentru
utilizare în țigări electronice, substanțe pentru
a fi inhalate cu ajutorul narghilelelor, în special
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arome, trabucuri electronice, vaporizatoare orale
pentru fumători, vaporizatoare pentru țigarete
fără fum, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele.

───────

(210) M 2022 00860 (111)185947
(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

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

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
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.
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mesei), servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2022 00881 (111)186317
(151) 07/02/2022
(732) SC MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER SRL, BULEVARDUL
DECEBAL, NR. 14, BLOC S6,
SCARA 2, AP 32, ETAJ 3, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEBELOGIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2022 00882 (111)186318
(151) 07/02/2022
(732) MEDILOGIC CHEMICAL CENTER,

BULEVARDUL DECEBAL, NR.14,
BLOC S6, SCARA 2, AP 32, ETAJ
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEDILOGIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Amidon pentru uz industrial, chituri și
substanțe de umplere pentru uz industrial,
compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, detergenți pentru uz industrial, materiale
de filtrare (chimice, minerale, vegetale și alte
materiale în stare brută), materiale plastice
neprelucrate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, preparate chimice și
materiale pentru filme, fotografie si imprimare,
rășini artificiale și sintetice în stare brută,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, săruri pentru uz industrial,
materiale plastice în formă brută.
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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, aparate
pentru aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare actionate manual, ace pentru găurirea
urechilor, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, dispozitive electrice de
curbat gene, dispozitive electronice utilizate
pentru exfolierea pielii, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat
electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată, foarfeci, foarfeci
(unelte acționate manual), instrumentar de
pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, mașini
de tuns (manuale), mașini de tăiat, lame
de mașini de tăiat, ondulatoare pentru gene,
pensete, ondulator electric de păr, ustensile
pentru manechiură și pedichiură, pensete
pentru gene artificiale, plăci electrice de întins
părul, pulverizatoare (unelte acționate manual),
pulverizatoare manuale cu pompă, separatoare
de gene, suporturi pentru foarfece, instrumente
manuale de tuns, unelte de mână folosite la
eliminarea pielii întărite, unelte de mână pentru
exfolierea pielii.
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,
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și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.

───────

(210) M 2022 00887 (111)186248
(151) 07/02/2022
(732) ASOCIAȚIA "COPILUL MEU-

(540)

Poveștile lui Bucurilă

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 03.05.24;
03.05.25; 03.05.26; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiala
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 00888 (111)186213
(151) 07/02/2022
(732) SORIN-ILIE GRĂDINARU, STR.

(540)

BUCURILĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 00894 (111)186319
(151) 07/02/2022
(732) MIDRA TIMRO SRL, STR.

COLONEL ŞTEFAN STOICA
2A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PERAL S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Amidon pentru uz industrial, chituri și
substanțe de umplere pentru uz industrial,
compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, detergenți pentru uz industrial, materiale
de filtrare (chimice, minerale, vegetale și alte
materiale în stare brută), materiale plastice
neprelucrate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, preparate chimice și
materiale pentru filme, fotografie si imprimare,
rășini artificiale și sintetice în stare brută,
substanțe, produse și preparate chimice și

INIMA MEA", STR. NICOLAE I.
POPA NR. 9, JUDEȚUL IAȘI, 
IAȘI, ROMANIA

N
 IAȘI,

ICOLAE I. POPA NR. 9, JUDEȚUL
IAȘI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
294 C), mov, roșu, galben, portocaliu,
gri, verde, crem, negru, alb
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elemente naturale, săruri pentru uz industrial,
materiale plastice în formă brută.
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
antibiotice pentru pești, apă oxigenată de uz
medical, preparate biologice de uz medical,
preparate biologice de uz veterinar, băi cu
preparate pentru deparazitare pentru animale,
băi de oxigen, băi medicinale, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz veterinar, cilindri pentru oxigen, cu
conținut, de uz medical, creme pentru uger
de uz agricol, enzime de uz veterinar, gaz
de uz medical, gaze și amestecuri de gaze
utilizate în imagistică medicală, lubrifianți de
uz medical, medicamente pentru animale,
medicamente de uz veterinar, medicație de
uz veterinar pentru calmarea durerii, medii de
cultură pentru creșterea celulelor în scopuri
medicale, oxigen de uz medical, oxigen
solid de uz medical, preparate bacteriene
de uz veterinar, preparate bacteriologice
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
minerale de uz medical, preparate și
substanțe veterinare, șervețele impregnate
cu medicamente, substanțe de prevenire
a depunerii algelor și crustaceelor marine,
substanțe pentru tratarea mameloanelor la vacile
de lapte, preparate terapeutice pentru baie,
produse veterinare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-
export, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, consultanță privind
comerțul în barter, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de recomandări pentru produse de larg
consum, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de informații de piață

referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri pentru terți, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri pentru terți, negociere de contracte
cu plătitorii de servicii medicale, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la pachete media pentru terți,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale pentru terți, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii de achiziții pentru terți,
servicii de comenzi online, servicii de comparare
a prețurilor, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de intermediere
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în achiziții pentru terți, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii pentru terți,
vânzare prin licitație publică, servicii pentru
promovarea exporturilor.

───────

(210) M 2022 00903 (111)186083
(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).

───────

(210) M 2022 00906 (111)186280
(151) 07/02/2022
(732) ALLIANZ T.C.COM, STR.

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

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

(540)

LIDER CYLINDER ZINC
CYLINDER CILINDRU DIN
ZINC 5 COMPUTER KEYS

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

(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 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
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,
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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),
dispozitive neelectrice pentru deschiderea
uşilor, 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,
material fix pentru funiculare, 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
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, coșuri de fum metalice,
lacăte, dale de perete, metalice, căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), bare de
oțel laminate la cald, conducte metalice pentru
apă, staniu, metal alb, giruete, dispozitive de
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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).
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 izolante contra umidității
în construcții, materiale refractare izolante,
materiale filtrante (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 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
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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
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
și nemecanice, materiale pentru acoperirea
șoselelor, plăci din materiale artificiale pentru
marcajul drumurilor, stâlpi pentru linii electrice
(nemetalici), pereți despărțitori nemetalici,
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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 00907 (111)186281
(151) 07/02/2022
(732) ALLIANZ T.C.COM SRL, STRADA

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

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

(540)

H&V HIGH QUALITY
CYLINDER

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

nr.1017232/20.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "HIGH QUALITY CYLINDER".

(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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, albastru
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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
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),
dispozitive neelectrice pentru deschiderea
uşilor, 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,
material fix pentru funiculare, suporturi metalice
fixe pentru prosoape de hârtie, distribuitoare
metalice, fixe, de pungi pentru excrementele
câinilor, blindaje din metal, uluci de metal,
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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, coșuri de fum metalice,
lacăte, dale de perete, metalice, căptușeli
metalice pentru pereți (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).
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 izolante contra umidității
în construcții, materiale refractare izolante,

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
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
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materiale filtrante (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 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,
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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
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.

───────

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
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
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(210) M 2022 00908 (111)186282
(151) 07/02/2022
(732) ALLIANZ T.C.COM SRL, STRADA

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

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

(540)

ZINC CYLINDER CILINDRU
DIN ZINC 5 COMPUTER KEYS
PREMIUM QUAULITY TITAN
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1015611/31.05.2022, mandatarul solicitantului
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

ZINC CYLINDER CILINDRU DIN ZINC 5
COMPUTER KEYS PREMIUM QUAULITY.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.18; 26.05.02

(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
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pentru arborat steaguri, din metal, bride
metalice (coliere), dispozitive metalice de
închidere pentru sticle, folii metalice pentru
ambalare și împachetare, palete metalice pentru
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
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pentru canalizare, tălăngi, lanțuri pentru vite,
scăldătoare pentru păsări (construcții metalice),
colivii pentru pasari din metal, voliere metalice
(construcții), cheiuri din metal, prefabricate,
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).

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
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

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 deetanșare, burleți 
pentru  etanșare,  dielectrice (izolatoare),  fire 
elastice, altele decât celede uz textil, opritoare 
din cauciuc pentru ferestre, compoziții izolante 
contra  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
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cabluri, uleiuri izolante pentru transformatoare,
uleiuri izolante, hârtie izolantă, tencuieli izolante,
chit, benzi autoadezive, altele decât pentru
papetărie, uz medical sau casnic, fibre de
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,
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lucrări în piatră, canale de scurgere nemetalice
pentru străzi, lianți pentru întreținerea drumurilor,
(materiale pentru construcția și acoperirea
șoselelor, borne rutiere nemetalice, neluminoase
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 00909 (111)186283
(151) 07/02/2022
(732) ALLIANZ T.C.COM SRL, STRADA

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

dale nemetalice pentru construcții, var, marne
calcaroase, pietre calcaroase, olane pentru
coșuri de fum (nemetalice), apărătoare pentru
coșuri de fum (nemetalice), mantale pentru
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,
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(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
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
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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
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
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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,
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).
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
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
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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
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
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(210) M 2022 00919 (111)185948
(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
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1017491/22.06.2022,

mandatarul solicitantului nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: METALOCHIMICE

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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,
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

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, coşuride fum nemetalice, balast, 
cocine  (care nu  sunt  din  metal),  pervazuri 
de  ferestre (nemetalice),  piscine  (construcții 
nemetalice), docuri  plutitoare  nemetalice 
pentru amarareavaselor, 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
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.

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

───────

(210) M 2022 00926 (111)186057
(151) 08/02/2022
(732) DINAMIC 92 DISTRIBUTION

SRL, BULEVARD GENERAL
NICOLAE DASCALESCU, NR.
12 A, JUDEȚ NEAMȚ, NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

DINAMIC92

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.07.03;
26.04.02

clase:
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, preparate pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, mordanți, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
pictori, decoratori, tipărituri şi artiști, aglutinanţi
pentru vopsele, benzi anti-corozive, preparate
anti-mătuire pentru metale, badigeon, balsam
de canada, preparate de legare pentru vopsele,
fixatori pentru acuarele, cerneală (toner) pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, petice de vopsea
repoziţionabile, preparate de protecţie pentru
metale, lapte de var, grunduri, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, terebentină

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,
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,

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR.GEORGE
CALINESCU, NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(diluant pentru vopsele), strat protector pentru
şasiul vehiculului / strat de acoperire pentru
şasiul vehiculului.
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.hârtie abrazivă,
şmirghel / pânză abrazivă, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire, pietre de alaun (astringente),
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, săruri de
baie, nu cele pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, bucăţi
de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, benzi pentru împrospătarea respiraţiei,
ceară de cizmărie, beţişoare din bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, abţibilduri decorative
pentru scopuri cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor,
şampoane uscate, agenţi de uscare pentru
maşini de spălat vase, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, gene false, preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), tămâie, beţişoare
parfumate, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetic, serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de gură, nu cea
pentru scopuri medicale, unghii false, preparate
pentru îndepărtarea vopselei, hârtie de lustruit,
potpuriuri (arome), piatră ponce, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, hârtie abrazivă / glaspapir,
lemn parfumat, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), pietre pentru ras (astringenţi),
ceară de cizmarie, pietre pentru netezire, ceară
pentru croitorie, preparate de toaletă, abţibilduri
pentru unghii, piatră tripoli pentru lustruire,
preparate pentru îndepărtarea vernisului.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
materiale metalice de construcţii metalice,
construcţii metalice transportabile, material
metalice pentru căile ferate, cabluri şi fire
neelectrice din metal comun, fierărie, articole
mici din armătură metalică, țevi și tuburi metalice,
produse metalice, minereuri, aliaje de lipit din
aur, aliaj de argint pentru lipit.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule/ dispozitive contra

orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, sisteme de prevenire
auditive pentru biciclete, caroserii de automobile,
lanţuri de automobile, şasiuri de automobile,
capote de automobile, anvelope de automobile,
fusuri de osie, osii pentru vehicule, contragreutăţi
pentru roţile vehiculului, benzi pentru butucii
de roată, coşuri adaptate pentru biciclete,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, pompe pentru anvelopele de
bicletă, anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
bicicletă, spiţe pentru roţile de bicicletă, şei de
bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă,
căngi pentru ambarcaţiuni, caroserii de vehicule,
boghiuri pentru vagoanele de care ferată,
garnituri de frână pentru vehicule, saboţi de
frână pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, amortizoare pentru materialele rulante
feroviare, bări de protecţie pentru automobile,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de
transport, vagonete de transportat oala de
turnare, cărucioare de transportat oala de
turnare, brichete pentru automobile, circuite
hidraulice pentru vehicule, cărucioare de
curăţenie, tacheţi (nautică), ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, semnalizatoare
pentru biciclete, mecanisme de decuplare pentru
ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule, protecţii
pentru roţile de bicicletă, motoare de acţionare
pentru vehiculele terestre, lanţuri de acţionare
pentru vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
bandaje pentru roţile de cale ferată, roţi de cuplaj
pentru vehiculele terestre, coşuri de fum pentru
nave, coşuri de fum pentru locomotive, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, cărucioare de manipulare,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
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capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, capace
pentru butucul roţii, petice din cauciuc adezive
pentru repararea camerelor de aer, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile de
bicicletă, pasarele înclinate pentru ambarcaţiuni,
motoare cu reacţie pentru vehiculele terestre,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, catarge pentru ambarcaţiuni,
roţi de cărucioare miniere, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, padele pentru canoe, coşuri
adaptate pentru motociclete, pontoane, hublouri,
cărucioare pentru copii, huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, cuplaje de căle ferată, oglinzi
retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, alarme de marşarier
pentru vehicule, jante pentru roţi de vehicule,
material rulant pentru căile ferate funiculare,
material rulant pentru căile ferate, furcheţi /
dame (de ramă), cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor,
genţi de şa adaptate pentru biciclete, şei de
bicicletă sau motocicletă, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, scaune de siguranţă
pentru copii, pentru vehicule, elice pentru
ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare) pentru
nave, vâsle / rame, huse de scaun pentru
vehicule, hamuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, coci de nave, amortizoare de şocuri
cu arc pentru vehicule, amortizoare de şocuri
pentru automobile, cărucioare de cumpărături,
ataşe, semnalizatoare pentru vehicule, suporturi
de schiuri pentru maşini, cuşete de dormit
pentru vehicule, cuşete de dormit, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope de
rezervă, vergi de navă, spiţe pentru anvelope,
spoilere pentru vehicule, cleme de spiţe pentru
roţi, transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, sisteme de tractare pentru
vehicule, remorci (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), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, cărucioare/drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare de
magazie, inserţii de anvelope, anvelope pentru
roţile vehiculului, anvelope pneumatice, şasiuri
pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule, supape
pentru anvelopele vehiculului, roţi de vehicul,
şasiuri pentru automobile, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manşe de comandă pentru
vehicule, roabe, scaune cu rotile, geamuri pentru
vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. acetat de celuloză, semiprelucrat,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti- orbire
pentru geamuri (folii colorate), bariere plutitoare
anti-poluare, materiale pentru garnituri de frână,
parţial prelucrate, fibre de carbon, altele decât
cele utilizate la produsele textile, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, garnituri de
ambreiaj, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, garnituri de etanşare
pentru cilindrii, fibră vulcanizată, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din
plastic pentru scopuri agricole, substanţe din
plastic, semiprelucrate.
19. Materiale de construcție (nemetalice),
ţevi rigide cu excepția celor de metal
pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
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(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, ţinerea evidenţei
contabile / contabilitate, întocmirea extraselor
de cont, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, închirierea de spațiu publicitar, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori),
analiza costurilor, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, servicii de revizuire
a articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor
la ziar pentru terţi, licitație, facturare, auditul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
investigații privind afacerile, cercetare privind
afacerile, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de
muncă, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, servicii de agenţie de
import-export, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, sondaje de
opinie, 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 prețurilor, servicii de achiziții
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), testarea psihologică
pentru selectarea personalului, relatii publice,
închirierea de material publicitar, închirierea
maşinilor de fotocopiere, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
promovarea vânzarilor pentru terţi, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, pregătirea documentaţiei fiscale,
actualizarea materialelor de publicitate.

voliere (structuri), nemetalice, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, construcţii, nemetalice,
cabane, nemetalice, colibe, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, ciment
pentru cuptoare, lemn pentru butoaie / doage
de lemn, cuşti pentru găini, nemetalice,
canale pentru coşul de fum, nemetalice, argilă
refractară / şamotă (material refractar ars),
matriţe de turnătorie, nemetalice, cutii poştale din
zidărie, plăcuţe memoriale, nemetalice, cocini
pentru porci, nemetalice, grajduri, nemetalice,
case prefabricate (ansambluri), nemetalice,
plăci şi benzi din material sintetic pentru
marcarea drumurilor, eşafodaje, nemetalice,
statuete din piatră, ciment sau marmură,
statui din piatră, ciment sau marmură, silozuri,
piscine (structuri), nemetalice, lucrări de zidărie
din piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, verande (structuri), nemetalice,
patinoare (structuri), nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, rezervoare din zidărie, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţit elor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelu crată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
capace pentru acvarii, scăldători pentru păsări,
colivii, cuşti pentru animalele de gospodărie,
ustensile cosmetice, aparate de odorizare de uz
personal, hrănitoare, aţă dentară, pliciuri pentru
insectele zburătoare, mănuşi de grădinărit,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior),
terarii de interior (vivarii), capcane pentru
insecte, lădiţe pentru necesităţile animalelor de
companie / tăviţe pentru necesităţile, animalelor
de companie, produse de demachiere, troace
pentru animale, suporturi pentru meniuri,
capcane pentru şoareci, cuiburi cu ouă,
artificiale, duze pentru furtunurile de udat, duze
pentru stropitori / rozete pentru stropitori, inele
pentru păsările de curte, bureţi pentru pudră,
pudriere, goale, capcane pentru şobolani, inele
pentru păsări, stropitori, seringi pentru udarea
florilor şi plantelor / stropitori pentru udarea
florilor şi plantelor, dispozitive de udare /
dispozitive de stropit, stropitori.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
bunurilor din clasele 2, 3, 6, 12, 17, 19, 21
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37. Servicii de construcţii, servicii de
reparaţii, servicii de instalaţii, întreţinerea
şi repararea avioanelor, tratament anticoroziv
pentru vehicule, servicii de realizare a
zăpezii artificiale, curăţarea şi repararea
cazanelor, supravegherea construcţiei de clădiri,
închirierea de buldozere, întreţinerea şi
reparare arzătoarelor, spălarea  autoturismelor,
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servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor
de curăţare, închirierea echipamentelor
de construcţii, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, dezinfectare, închirierea pompelor de
drenaj, forarea de puţuri, forajul sondelor de
petrol sau de gaze, curăţarea uscată, închirierea
excavatoarelor, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, întreţinerea blănurilor,
curăţare şi reparare, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, servicii de fracturare
hidraulică / servicii de fracţionare, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, suprimarea
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor,
închirierea maşinilor de spălat rufele, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, extragerea minereului,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
spălarea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsirea sau repararea
semnelor/indicatoarelor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare, şlefuire
cu piatră ponce, exterminarea șobolanilor,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
exploatare în carieră, reumplerea cartuşelor de
toner, renovarea articolelor de îmbrăcăminte,
restaurarea lucrărilor de artă, restaurarea
instrumentelor muzicale, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, închirierea maşinilor
de măturat străzile, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, acordarea
instrumentelor muzicale, lăcuire, gresarea
vehiculelor / lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi, întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, spălarea lenjeriei, spălare, curăţarea
geamurilor.
39. Servicii de distribuţie de materiale de
construcţie, sanitare, instalatii termice, materiale
de constructie, produse de inretinere auto
si intretinere casa si anvelope, transport,
ambalarea şi depozitarea bunurilor, organizarea
de călătorii.închirierea de aeronave, închirierea

de motoare de aeronave, închirierea de
ambarcaţiuni, servicii de îmbuteliere, închirierea
de maşini, parcarea de maşini, servicii de
folosire în comun a maşinii, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, pilotarea dronelor
civile, aranjarea formalităților pentru vize și
documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, umplerea
bancomatelor cu numerar, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea de mesaje, livrarea bunurilor, livrarea
ziarelor / livrarea de ziare, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, distribuirea de energie, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
închirierea de vitrine de vin electrice, distribuirea
de energie electrică, însoţirea turiştilor, livrarea
de flori, francarea corespondenţei, închirierea
congelatoarelor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenţie
de transport (expediere (am.)) / servicii de
agenţie de transport, închirierea de garaje,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
închirierea de cai, spargerea gheţii, lansarea
de sateliţi pentru terţi, servicii de alimbare,
operarea ecluzelor de canal, livrarea de colete,
închirierea locurilor de parcare, pilotarea, servicii
de hamali, închirierea vagoanelor de cale ferată,
închirierea vagonetelor de cale ferate, ranfluarea
navelor, închirierea de frigidere / închirierea de
dulapuri frigorifice pentru alimente, închirierea
maşinilor de curse, închirierea autocarelor,
închirierea sistemelor de navigaţie, închirierea
scaunelor cu rotile, servicii de debarasare,
operaţiuni de salvare (transport), salvarea
navelor, brokeraj naval, operaţiuni de încărcare-
descărcare, furnizarea de informatii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, remorcare, închirierea de
tractoare, informaţii despre traffic, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, servicii de
broker de transport, rezervări de transport,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei.

───────
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(210) M 2022 00939 (111)186442
(151) 08/02/2022
(732) LASZLO-ATTILA SZABADOS,

BD. 1848 NR. 23/B, AP. 16, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
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)

Mr.Gift

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
09.07.09; 09.03.13

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, obiecte
de artă din lemn, artă (obiecte de - din
lemn, din ceară, din ghips sau din materiale
plastice), obiecte de arta confectionate din lemn
de bambus, figurine din lemn, sculpturi din
lemn, statui din lemn, oglinzi decorative, mobile
(obiecte pentru decorare), elemente decorative
pentru ferestre, coșuri decorative din paie,
coșuri decorative din lemn, cutii decorative
de lemn, decorațiuni de perete, din lemn,
decorații pentru masă (ornamente) confecționate
din lemn, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, statui de ipsos, statui din
os, statui de ceară, statui din plastic, ornamente
(statui) confecționate din ceară, cutii din lemn,
recipiente sub formă de cutii confecționate din
lemn.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,

decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de
Crăciun artificiali, decorații pentru pomul de
Crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, porțelan decorativ,
farfurii decorative, sticlă colorată decorativă,
cutii decorative din sticlă, boluri pentru
decorațiuni florale, obiecte decorative (artistice)
din sticlă, sticlă decorativă (nu pentru
construcții), figurine confecționate din sticlă
decorativă, decorațiuni de perete din porțelan,
articole de porțelan pentru uz decorative,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
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aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale commune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
statui și obiecte de artă din metale commune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe
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 îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării

și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
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pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale commune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun

artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodat, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
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oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,

cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
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de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse
în această clasă, statui de ipsos, statui din
os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate
din ceară, picturi (tablouri) înrămate sau
nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi,
portrete sub formă de picture, cutii decorative
metalice, profile metalice decorative, figurine
de acțiune decorative din bronz, decorațiuni
adezive din bronz pentru perete, decorațiuni de
perete din metale comune, figurine de acțiune
decorative din metale comune, decorațiuni
adezive din metale comune pentru perete,
figurine pentru scopuri decorative confecționate
din metale comune, figurine animale (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
machete de automobile (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
avion (obiecte decorative) confecționate din
metale comune, statui și obiecte de artă din
metale commune, statui din metale neprețioase
ale icoanelor religioase, statui din aliaje de
metale comune, statui din metale neprețioase,
statui din metale comune, statui în bronz, cutii
cadou, cutii de cadouri personalizate, coșuri
cadou, calendare, ciocolată și deserturi, băuturi
alcoolice, cupe, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de Crăciun artificiali, decorații pentru pomul
de Crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu

excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, porțelan decorativ,
farfurii decorative, sticlă colorată decorativă,
cutii decorative din sticlă, boluri pentru
decorațiuni florale, obiecte decorative (artistice)
din sticlă, sticlă decorativă (nu pentru
construcții), figurine confecționate din sticlă
decorativă, decorațiuni de perete din porțelan,
articole de porțelan pentru uz decorative,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
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de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale commune, machete de avion
(obiecte decorative) confecționate din metale
comune, statui și obiecte de artă din metale
comune, statui din metale neprețioase ale
icoanelor religioase, statui din aliaje de metale
comune, statui din metale neprețioase, statui
din metale comune, statui în bronz, cutii
cadou, cutii de cadouri personalizate, coșuri
cadou, calendare, ciocolată și deserturi, băuturi
alcoolice, cupe, informatii despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,

sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat architectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase, lumini electrice
pentru decorațiuni festive,aranjamente din flori
proaspete, aranjamente florale uscate, flori
conservate pentru decorare, flori uscate pentru
decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
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decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picture, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
commune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale commune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, decorații pentru pomul de Crăciun
(altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate

din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramic, lut sau sticlă, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
șosete, pantaloni sport, maiouri sportive, bluze,
pantaloni, rochii pentru femei, articole de
încălțăminte, bijuterii, genți, inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, căni, accesorii
de iluminat, elemente de iluminat, aparate de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
lampadare, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, accesorii de iluminat, aparate de iluminat,
elemente de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat pentru interior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, mărţişoare, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, articole decorative textile (perne),
cutii decorative de lemn, decorațiuni de perete,
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din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, statui de ipsos, statui din os,
statui din lemn, statui de ceară, statui din
plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, cutii decorative metalice,
profile metalice decorative, figurine de acțiune
decorative din bronz, decorațiuni adezive din
bronz pentru perete, decorațiuni de perete din
metale comune, figurine de acțiune decorative
din metale comune, decorațiuni adezive din
metale comune pentru perete, figurine pentru
scopuri decorative confecționate din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, machete de
automobile (obiecte decorative) confecționate
din metale comune, machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune,
statui și obiecte de artă din metale comune,
statui din metale neprețioase ale icoanelor
religioase, statui din aliaje de metale comune,
statui din metale neprețioase, statui din metale
comune, statui în bronz, cutii cadou, cutii de
cadouri personalizate, coșuri cadou, calendare,
ciocolată și deserturi, băuturi alcoolice, cupe.
40. Imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
tratamentul materialelor textile, a pieilor și
a blănurilor, tratamentul și transformarea
materialelor, tăierea și prelucrarea lemnului,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane.

───────

(210) M 2022 00941 (111)186020
(151) 08/02/2022
(732) BRUTĂRIA AUTENTIC S.R.L.,

BLD. BIRUINŢEI, NR.93, (DN3),
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
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)

Brutăria Autentic Din 1994

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 05.07.02; 05.05.21

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie
şi cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi
și alte înghețate comestibile, zahăr, miere,
sirop de melasă, covrigi, covrigei, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), cornuri, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, deserturi cu
înghețată, parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de
înghețată, biscuiți, bezele, brioșe (muffins),
ecleruri, fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri, vafe.

───────
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STR. TRAIAN NR.55, CAM.010,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

INGRID'S CAFFE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.04;

11.03.04; 29.01.07

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri şi 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
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
produse sub formă de înghețată, comestibilie,
zahăr, miere, malasa, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de lounge, servicii de cafenea, servicii
de cantină și de bufet, servicii de catering și
de produse alimentare și băuturi, servicii de
restaurant cu și fără autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snak-bar), servicii de bistro.

───────

(210) M 2022 00962 (111)186448
(151) 09/02/2022
(732) THEODOR MOISACHI, STR.

AVRAM IANCU, NR. 62, JUDETUL
BRASOV, SĂCELE, BRAȘOV,
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)

DICTATOR

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole care servesc la acoperirea
capulu, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni,
bandane, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru sport,
fesuri, căciuli, tricouri sportive fără mâneci,
confecții (articole de îmbracaminte).
28. Skateboarduri, skateboarduri (echipament
recreativ), genți pentru skateboard-uri,
genunchiere pentru skateboard (articole
sportive), role pentru plăci de skateboard,
rotile pentru plăci de skateboard, protecții
pentru brațe pentru skateboard, axe de
plăci de skateboard, genunchiere de uz
sportiv pentru skateboard, protecții pentru
cot folosite la skateboard, protecții de coate
pentru skateboard (articole sportive), protecții
pentru coate pentru practicarea skateboard-ului,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru skateboard, articole și echipament de
sport.
41. Organizare de competiții, organizarea de
competiții sportive, organizare de competiții
recreative, organizarea de competiții sportive,
administrare (organizare) de competiții,
organizare de competiții pentru divertisment,

(210) M 2022 00961 (111)185964
(151) 09/02/2022
(732) RIN HOSPITALITY COMPANY,

(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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organizare și coordonare de competiții,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
organizare de competiții sub formă de
curse, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive, servicii sportive, activități
sportive, antrenamente sportive (instruire),
furnizarea instalațiilor sportive, organizarea
turneelor sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de instalații pentru turnee
sportiv, organizare și coordonare de evenimente
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, organizare de evenimente
și concursuri sportive, furnizare de cursuri
de pregătire în activități sportive, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, antrenament (instruire), organizare de
antrenamente de sport, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive.

───────

(210) M 2022 00972 (111)186509
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

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

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

(540)

VINUM NOSTRUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
11.01.14; 26.11.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice altele decat uleiurile
esentiale, cidru, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, extracte din fructe cu
alcool, cocteiluri alcoolice, băuturi alcoolice pre-
amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv alcoolice,
vin, băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură alcoolică sangria pe bază de vin și fructe,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
pe bază de vin, băuturi spirtoase, cocteiluri
preparate pe bază de vin, punci de vin, punciuri
cu alcool, vin de fructe, vin de struguri, vin alb,
vin roșu, vin fiert, vinuri spumante, vinuri cu
denumire de origine protejată, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri de masă, vinuri dulci,
vinuri îmbogățite, vinuri roze, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice
de tip bitter.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
pregătire de publicații publicitare, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul sau cu ridicata, prezentare
de produse în scop publicitar, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
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,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, 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 băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cidru,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv, vin,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură sangria, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi pe bază de vin, băuturi
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spirtoase, cocteiluri preparate pe bază de vin,
punci de vin, punciuri cu alcool, vin de fructe,
vin de struguri, vin alb, vin roșu, vin fiert,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice de tip bitter.

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare

în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
furnizate de baruri, servicii furnizate de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea mâncării,
servicii de prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, servicii furnizate de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, servicii furnizate
de localuri tip snack-bar, servicii contractuale
de alimentație, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii ale barurilor,
servicii de bar cu servire de vin, servicii furnizate
de bodegi de vinuri, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servire de băuturi
alcoolice, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
furnizate de snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizarea de spații pentru
festivități și spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere de
echipament de catering.

───────

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decat cele publicitare, traducere
și interpretare, educație, divertisment și
sport, coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
furnizarea de cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului.

753



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

(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 00976 (111)186507
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

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

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

(540)

nostrum Coffee

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 05.03.13;
05.03.14; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri
de ceai, băuturi aromatizate cu ciocolată,
băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi din
cafea, înlocuitori de cafea, produse de brutărie,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (produse de patiserie),
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
boabe de cafea, cafea gata preparată, capsule
de cafea, umplute, cicoare (înlocuitori de cafea),
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, pregătire de publicații publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul sau cu ridicata,
prezentare de produse în scop publicitar,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu scop
comercial sau publicitar, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei

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

(210) M 2022 00975 (111)185949
(151) 14/02/2022
(732) VIA CORSO SRL, 

(591) Culori revendicate: albastru deschis, 
             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, 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 băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cidru,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv, vin,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură sangria, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi pe bază de vin, băuturi
spirtoase, cocteiluri preparate pe bază de vin,
punci de vin, punciuri cu alcool, vin de fructe,
vin de struguri, vin alb, vin roșu, vin fiert,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice de tip bitter,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și băuturi pe
bază de cafea.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,

organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
furnizarea de cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare de petreceri.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii furnizate de baruri, servicii
furnizate de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii furnizate de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii furnizate de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
ale barurilor, servicii de bar cu servire de
vin, servicii furnizate de bodegi de vinuri,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de preparare a alimentelor, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de băuturi
alcoolice, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
furnizate de snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
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───────

(210) M 2022 00978 (111)186120
(151) 09/02/2022
(732) RETAIL COMPLEX SRL, STRADA

LILIACULUI NR. 1, BLOC E, AP. 11,
JUDEȚUL TIMIȘ, GIROC, 307220,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BETTER POSTURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate de masaj, pistoale electrice de
masaj, role de masaj electrice, dispozitive pentru
masajul corporal, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru spate, aparate cu
vibrații pentru masaj, suporturi ortopedice, perne
ortopedice pentru picioare, articole ortopedice,
perne ortopedice, centuri lombare, perne de uz
ortopedic, centuri pentru uz ortopedic, corsete
pentru uz terapeutic.

20. Perne, perne umplute, perne gonflabile,
perne cervicale, perne de aer, perne de
maternitate, perne pentru scaune, perne pentru
fotolii, perne de voiaj, perne de susținere
a gâtului, perne gonflabile pentru susținerea
gâtului, perne de sprijin pentru cap, perne în
formă de u, perne din spumă cu memorie, perne
gonflabile, altele decât cele pentru uz medical,
perne pentru gât (altele decât cele pentru uz
medical sau chirurgical), perne de susținere a
spatelui, care nu sunt de uz medical, perne
gonflabile (altele decât cele pentru uz medical)
pentru zona din jurul gâtului.
25. Centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
corsete pentru talie (articole de îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte), ciorapi până
la genunchi cu bandă elastică, ciorapi de
atletism.
28. Genunchiere pentru atleți, genunchiere
pentru fotbal, genunchiere pentru fotbal
american, genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, aparate de interior pentru fitness,
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), apărători
elastice pentru umeri, pentru uz sportiv, articole
de sport, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, elemente de absorbție a șocului pentru
protejarea împotriva accidentărilor (articole
sportive).
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente pentru terapie fizică.

───────
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reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, închiriere de
camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, furnizare
de spații pentru festivități și furnizare de
spații temporare de birouri și reuniuni, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de baruri.
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(210) M 2022 00979 (111)185894
(151) 09/02/2022
(732) ASOCIAȚIA MEDIA INDEX, BLD.

21 DECEMBRIE 1989 NR. 5, ET. IV,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400105, CLUJ, ROMANIA

(540)

A napos oldal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de ziare, publicare
de materiale educative, publicarea de
materiale multimedia online, publicare online
de ziare electronice, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 00981 (111)186022
(151) 09/02/2022
(732) TUDOREL MARIAN MODRINGA,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 65, JUDEȚUL OLT, SAT
BRASTAVATU, OLT, ROMANIA

(540)

MOTUMA REGAL IMOB

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.03.02;
07.03.11; 07.03.12; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2022 00982 (111)186321
(151) 10/02/2022
(732) SECURISAFE SRL, STR. AVRAM

IANCU NR. 456B, ET. 1, AP. 13,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SECURI SAFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
14.05.23; 26.11.03; 29.01.04; 29.01.08

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
consultanță în materie de securitate fizică,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, furnizare de
informații despre servicii de gărzi de corp
personale, marcaj de securitate pentru bunuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță, servicii de securitate

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

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
0066c5, Pantone 00070d, Pantone
051d38), negru (Pantone 000912), alb
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pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis.

───────

(210) M 2022 00983 (111)186508
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

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

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

(540)

Pierdut în...

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.02;
27.05.01

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, 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,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, cărți manuscrise,
cărți educative, coperţi (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 carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
fluturași informativi, fișe cu informații, fluturași
publicitari, ghiduri de studiu, ghiduri tipărite,
fotografii, grafice tipărite, jurnale (tipărite), lecții
tipărite, materiale de predare tipărite, postere
montate, reviste generaliste, hărți, reviste de
călătorii (tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, 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 pentru terți, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu publicaţii periodice, afișe, ghiduri,
ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din hârtie
şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări 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 în 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,
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,
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transmisie emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, servicii de
transmisie.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, organizarea
transportului, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de turism (organizarea călătoriilor),
servicii de ghizi de turism, organizarea de
călătorii, servicii oferite de agenți pentru
organizarea de călătorii, servicii de pachete
de vacanță pentru organizarea călătoriilor,
planificarea călătoriilor, agenții de rezervare
a călătoriilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor și transportului, prin mijloace
electronice, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, parcare și depozitare
de vehicule, transport, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, distribuție prin conducte și cabluri,
servicii de navigație (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), organizare de transport
și călătorii, organizarea transportării, pilotaj,
ridicarea încasărilor din distribuitoare automate,
servicii de linii aeriene, servicii de binefacere,
respectiv asigurarea transportului, servicii
aeriene de transport, servicii de îmbarcare
pentru pasageri, în aeroport, servicii de
organizare a transportului, servicii de șoferi,
servicii de transport oceanic, servicii de transport
pe calea ferată (charter), servicii de transport
rutier, servicii de tranzit, servicii de zboruri
charter, servicii pentru pasageri și încărcături,
transport aerian, transport terestru, transportul
cu mașina blindată, transportul pasagerilor,
transport și livrare de bunuri, croaziere cu vase
de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții (transport),
organizare de rute turistice, organizare de
excursii și croaziere (transport), organizare de
excursii cu autocarul, organizare de călătorii
de vacanță (transport), organizare de călătorii
de afaceri (transport), organizare de croaziere
(transport), organizare de călătorii în străinătate,
organizare de călătorii în străinătate în scopuri
culturale (transport), organizarea de excursii
(transport), organizarea de croaziere (transport),
organizare de zboruri, organizare de tururi
(transport), organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi

cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice
(transport), rezervări pentru călătorii, servicii de
check-in în aeroporturi, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de bilete
de avion, servicii de consultare a orarelor de
călătorie, servicii de rezervări pentru călătorii,
servicii de planificare de itinerarii, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii (transport), transport de călători, servicii
regulate de linii aeriene de pasageri, transportul
pasagerilor și bagajelor acestora, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
rezervare de călătorii și tururi de vacanță,
planificare și organizare de tururi de oraș și de
excursii de o zi, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, 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, 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, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice, publicare de recenzii.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia, închiriere de software de calculator
pentru călătorii, furnizare de acces temporar
la un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de hărți geografice online,
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nedescărcabile, elaborare de hărți în format
digital, servicii de proiectare de hărți.

pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare la
hoteluri.

───────

(210) M 2022 00985 (111)186510
(151) 09/02/2022
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

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

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

(540)

C ' ARTE

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

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, 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, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, cărți manuscrise, cărți educative, coperţi
(papetărie) pentru cărți, supracoperte pentru
cărți, reviste profesionale (tipărituri), reviste
juridice (tipărituri), 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 carton, carnete cu informaţii, cartonașe
imprimate din hârtie sau carton, cartonașe
informative tipărite din hârtie sau carton, cursuri
tipărite, diplome imprimate, etichete din carton,
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43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri
și reuniuni, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
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 intermediere
comercială, 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 vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
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 în format
electronic, publicații electronice descărcabile,
intermediere de contracte (pentru terți), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu cafea, ceaiuri, băuturi nealcoolice,
băuturi alcoolice, produse alimentare, produse
de patiserie, deserturi si produse de brutărie.
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, 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, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online,
servicii de transmisie.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, 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, 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, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice.
42. Servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de proiectare, actualizarea
paginilor web pentru terți, găzduirea de
podcasturi, găzduire de transmisii video,
servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2022 00986 (111)185916
(151) 09/02/2022
(732) DANIEL PETREUS, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 21, AP. 4, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300496, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Imund
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, cluburi de fani, compunere
de cântece, concerte muzicale pentru
televiziune, compunere de muzică pentru terți,
coordonare de activități culturale, coordonare
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de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul turneelor, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment difuzat
într-o rețea globală de comunicații, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment radiofonic, divertisment
televizat, educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, fotoreportaje, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
servicii de divertisment în club, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, educație,
divertisment și sport, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, rezervare de locuri pentru spectacole
și evenimente sportive, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente de divertisment, servicii de
rezervare de bilete pentru spectacole, servicii
de rezervare de bilete pentru concerte și
spectacole de teatru, servicii de rezervare
și vânzare de bilete pentru evenimente,
servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, centre de divertisment, acreditare
(certificare) de servicii de educație, consultanță
referitoare la planificare de petreceri, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, degustare de vinuri (servicii
de divertisment), desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul

spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, informații în materie de divertisment,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment interactiv on-line, divertisment prin
filme, divertisment teatral, educație și instruire,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de filme nedescărcabile,
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,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, 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 internet, furnizare de informații, comentarii
și articole în domeniul muzicii prin rețele
de calculatoare, furnizare de informații on-line
în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
instalații de recreere pentru cluburi, furnizare de
instalații pentru cinematografe și teatre, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile
în direct ale unui grup muzical, furnizare
de muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea de instalații
pentru activități de recreere în aer liber, informare
în legătură cu activități culturale, informații în
materie de divertisment, management artistic
de teatru, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, îndrumare, organizare de
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conferințe, expoziții și concursuri cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, organizare
de activități culturale pentru tabere de
vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de competiții, organizare de
concursuri muzicale, 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 muzicale, 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 festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare și
prezentare de spectacole, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de piese de teatru și
de spectacole muzicale, planificarea de recepții
(divertisment), pregătire de efecte speciale
pentru diverstisment, pregătirea de texte pentru
publicare, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de documentare,
producție de documentare cinematografice,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de spectacole, producție
de spectacole muzicale, producție de spectacole

de divertisment cu dansatori și cântăreți,
proiectarea filmelor, proiecție de filme video,
regie artistică pentru artiști scenici, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli
de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii culturale, servicii de
agrement, servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment radiofonic și televizat,
servicii de divertisment muzical animat, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
furnizate prin transmisii continue online, servicii
de divertisment radiofonice prin internet, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de mixare muzicală, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
spectacole în direct, servicii de spectacole
cu laser, servicii de spectacole cu laser
(divertisment), servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, organizarea de turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2022 00987 (111)186198
(151) 09/02/2022
(732) FPC BOJO-VIN SRL, STR.

MICIUIN NR. 6, CHIȘINAU,
REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

VALAHIA

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 01.03.17;
01.17.13; 01.05.01; 05.07.10; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, altele decât uleiurile
esențiale, cidru, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, cocteiluri, băuturi spirtoase,
băuturi alcoolice pre-amestecate, vin, lichioruri,
băuturi aperitiv, amestec de whisky, băuturi
distilate, băuturi alcoolice spirtoase, whisky, rom,
rachiu, votcă, vișinată, rachiu pentru gătit, vinuri
spumante, băuturi pe bază de vin.

───────

(210) M 2022 00988 (111)185871
(151) 09/02/2022
(732) SC TITAN SOLUTIONS SRL, STR.

LUNGĂ NR. 53, JUD. SIBIU, SIBIU,
550052, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. CALEA DUMBRAVII NR. 139,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550399, SIBIU,
ROMANIA

(540)

DentOPS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.04

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

35. Regruparea in avantajul tertilor a
programelor de calculator pentru administrarea
laboratoarelor de tehnica dentara (cu exceptia
transportului) permitand consumatorilor sa le
vada si sa le cumpere comod, servicii de
vanzare cu amanuntul a programelor de
calculator pentru administrarea laboratoarelor de
tehnica dentara, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou,
publicitate si reclama, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, analiza costurilor, căutare de date
în fişierele calculatorului pentru terţi, facturare,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare si orice alte forme de
prezentare in scop comercial, organizarea de

(591) Culori revendicate: roșu, negru, galben,
verde, alb, galben

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
543C, Pantone 7688C, Pantone 296C)
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târguri si expozitii, servicii de secretariat, servicii
de telemarketing, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de francizare si licentiere, servicii de agenții
import-export.
42. Proiectare de softuri informatice, in special
softuri pentru administrarea laboratoarelor
de tehnica dentara, inchirierea de software
pentru calculatoare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
informatică, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, digitalizarea documentelor,
servicii de criptare a datelor, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe siteurile web, consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei, furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, consultanţă în proiectarea
site-urilor web.

───────

(210) M 2022 00990 (111)186333
(151) 10/02/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA
14, PARTER, SECTORUL 2,
BUCURESTI, 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)

BEST BET CU
MIRCEA BADEA

(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,
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,
servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau 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 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, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet.
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41. 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 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 radioului, organizarea de
concursuri televizate, 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 pentru televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune cu și despre jocuri de noroc și
pariuri, producția și prezentarea unei emisiuni
de radio cu și despre jocuri de noroc și
pariuri, furnizarea de știri și informații despre
jocuri de noroc și pariuri prin intermediul unei
emisiuni de televiziune și/sau emisiuni de radio,
furnizarea de informații despre sport și rezultate
sportive prin intermediul unei emisiuni de
televiziune și/sau emisiuni de radio, 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 de
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 jocuri de noroc, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la sport, 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
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, 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 sau de
divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri artistice, culturale, educaționale, de
divertisment sau sportive, furnizarea de
divertisment, educație, instruire, știri sportive
prin intermediul unor emisiuni de televiziune
disponibile pe un website, organizarea de
spectacole, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio și vizuale.

───────

(210) M 2022 00992 (111)186376
(151) 10/02/2022
(732) OFERO.RO SRL, STR.

GHEORGHE DIMA 22, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ofero

clase:

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

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

(540)

VIEWNEXT

clase:
38. Telecomunicații, transmitere de mesaje și
de imagini asistată de calculator, consultanță în
materie de telecomunicații, facilitarea accesului
la telecomunicații și legături cu baze de date
informatice și internet, servicii de transmitere și
recepție de date prin mijloace de telecomunicații,
servicii de informare și consultanță asociate cu
servicii de telecomunicații, servicii de transmisie
de date.
42. Servicii științifice si tehnologice si lucrări
de cercetare si serviciile de proiectare conexe,
servicii industriale de analiza si cercetare,
proiectare si dezvoltare de hardware si software
de calculator, elaborare, instalare, intretinere,
actualizare si inchiriere de software de calculator,
consultanță în domeniul calculatoarelor și
software-lor, proiectarea sistemelor informatice,
duplicarea programelor informatice, recuperare
de date informatice, realizarea de programe
pentru procesarea datelor, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, servicii pentru protecția
impotriva virușilor de calculator, servicii de
creare, proiectare, elaborare, perfecționare și
întreținere de programe de calculator, furnizarea

(210) M 2022 00993 (111)186444
(151) 23/12/2015
(732) VIEWNEXT S.A., 

AV. DE BURGOS, 8 A E-28036, 
MADRID, SPANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Servicii de design grafic pentru calculator,
design vizual, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
programare de echipamente multimedia, servicii
de proiectare, proiectare de software, servicii
de proiectare și programare informatică,
design grafic asistat de calculator, servicii
de ilustrare (design), proiectare și dezvoltare
de software pentru prelucrare de imagini,
stocare electronică de conținut multimedia
de divertisment, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator și software
pentru realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri de calculator,
creare și dezvoltare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri pe
calculator, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, programare pentru
calculatoare, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
rețele de calculatoare și servere, software
ca serviciu (saas), programare de animații
pe calculator, programare de software pentru
jocuri pe calculator, programare de software
pentru jocuri video, scriere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
de calculator, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, dezvoltare
de programe de calculator, compilare de
programe de calculator, proiectare de jocuri,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, dezvoltare de programe
pentru jocuri de calculator, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, platforme pentru jocuri
sub formă de software ca serviciu (saas),
proiectare de software pentru jocuri video,
servicii proiectare de programe de calculator,
design și dezvoltare de software, proiectare de
sisteme software grafice, elaborare de programe
pentru calculator și proiectare de software,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri video, programare de aplicații multimedia,
servicii de programare de software de calculator,
servicii de dezvoltare de jocuri video, servicii
pentru scrierea de software de calculator, creare
de programe informatice, dezvoltare de software
pentru jocuri video, planificare în domeniul
designului, design grafic, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (it),
cercetare și dezvoltare de produse noi pentru
terți, consultanță în domeniul programelor de
calculator, dezvoltare de software, consultanță
tehnologică în domeniul inteligenței artificiale,
furnizori de servicii externalizate în domeniul

tehnologiei informației, consultanță în materie
de design web, proiectare și creare de pagini
de internet pentru alte persoane, servicii it,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei.
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de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, de sisteme și de rețele de
calculatoare, monitorizarea sistemelor de rețea,
testare de sisteme de prelucrare electronică
a datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de securitate a datelor electronice, studii de
analiză comparată a eficienței și randamentului
sistemelor informatice, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
servicii de integrare a sistemelor informatice,
servicii de monitorizare a sistemelor informatice,
configurare de sisteme și rețele informatice,
controlul calității referitoare la sisteme de
calculatoare, dezvoltare de sisteme pentru
transmisia de date, închiriere de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, consultanță în materie
de siguranța calculatoarelor și de tehnologie
informatică, proiectare și dezvoltare de baze
de date, studii de fezabilitate a sistemelor
informatice.

───────

(210) M 2022 01000 (111)186259
(151) 10/02/2022
(732) REAL ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10,
CLADIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK SALA DE
MEETING 4, BL.CORPUL O11,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
500113, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

TOFF DOMINIUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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
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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
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, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, 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,
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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.
9. 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, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),

software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
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recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de

ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme

771



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea

motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
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conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,

software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
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software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă

în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, 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, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
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pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, 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),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților

audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele  de design  grafic  descărcabile  folii  de
protecție  pentru  tablete,  folii  de  protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
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alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, 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, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de

amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu
rame nemetalice.sisteme de aspersoare pentru
irigare, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
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instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, robinete de apă sub
formă de părți de instalații de alimentare cu apă.
arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,

electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
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saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la

grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,

778



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(210) M 2022 01003 (111)185862
(151) 10/02/2022
(732) ALIA S.A, STR. BARIERA

VÎLCII, NR.245, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

AKERON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale: deodorant de uz uman sau
veterinar, parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate
pentru ras, lotiuni pentru ras, lotiuni după
ras, odorizante, săpunuri, apa de toaleta,
antiperspirante, cosmetice, truse cosmetice,
crame 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, şervetele impregnate cu lotiuni
cosmetice, şervetele impregnate cu lotiuni
pentru demachiere, apa de toaleta, preparate
pentru ras, sampoane, preparate pentru
improspatarea respiraţiei, betisoare din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare, gene
si unghii false, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinţilor, preparate
de albire si alte substanţe de spălare, preparate
de curăţare, lustruire, degresare, abrazive,
detergenţi.

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ NEAGU
LAURA, STR. DINU VINTILĂ, 
NR. 6B, BL.3,SC.K,
AP.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

16. Hârtie si carton, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, articole din hârtie, şervetele, rola
hârtie, prosop din hârtie, hârtie igienica, garnituri
de masa din hârtie, hârtie pentru impachetat,
pungi de cadouri, plicuri, cutii pentru ambalat,
şervetele din hârtie pentru demachiere.
35. Strângerea la un loc, în folosul
terților, a următoarelor categorii de bunuri:
preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, deodorante, spume
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pentru uz cosmetic și igienic, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare și degresare, bijuterii,
articole din hârtie de unică folosință, articole
din hârtie de uz menajer, șervețele, șervețele
demachiante, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, rola din hârtie, pungi din hârtie,produse
din hârtie pentru ambalare și depozitare, folii și
pungi pentru ambalat și împachetat, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului,articole din piele și
imitații din piele, mobilier, ustensile de uz casnic
sau bucătărie, jocuri, jucării,produse alimentare,
băuturi alcoolice și non alcoolice (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență
sau prin mijloace electronice, servicii de vânzare
cu ridicată și amănuntul, în mediul online și
offline, de produse alimentare și nealimentare,
administraţie comercială. Prezentarea mărfurilor
în medii de comunicare, pentru servicii
de comerţ, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, servicii de informaţii
și consiliere comercială pentru consumatori,
servicii de agenţii de import și export, servicii de
comercializare a bunurilor pe platforme speciale
de vânzare.

───────

(210) M 2022 01005 (111)186555
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
HAZELINO MUFFIN

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01006 (111)186556
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
VANILLA GUSTARD PIE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01007 (111)186557
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
PEPPERMINT PINWHEEL

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────
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(210) M 2022 01008 (111)186558
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
ICE LEGGERO

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01009 (111)186559
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
ICE COCONUT OVER ICE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01010 (111)186560
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., AV.NESTLE 55,
CH-1800, VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)
BARISTA CREATIONS

CARAMEL COOKIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
baza de cafea, băuturi pe baza de cafea,
cafea cu gheata, inlocuitori de cafea, extracte
de inlocuitori de cafea, mâncăruri pe baza de
inlocuitori de cafea, băuturi pe baza de inlocuitori
de cafea, cicoare (inlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01011 (111)186561
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540) BARISTA CREATIONS
GINGERBREAD

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────
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(210) M 2022 01012 (111)186562
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
BIANCO FORTE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01013 (111)186563
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
PUMPKIN SPICE CAKE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01014 (111)186564
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
ICE FORTE

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

30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01015 (111)186565
(151) 10/02/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, AV.NESTLE 55, CH-1800,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

BARISTA CREATIONS
CHOCOLATE

FUDGE FLAVOUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, extracte de cafea, mâncăruri pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu gheaţă, înlocuitori de cafea, extracte
de înlocuitori de cafea, mâncăruri pe bază de
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înlocuitori de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cicoare (înlocuitori de cafea).

───────

(210) M 2022 01016 (111)186067
(151) 10/02/2022
(732) IOAN CONDURACHE, STR.

ŞCOLII NR. 70, LOC. PLOPENI,
JUDEŢ SUCEAVA, SALCEA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FORMAŢIA VITAL SUCEAVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Reprezentații de muzică live, interpretare
de muzică, spectacole muzicale, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, concerte de muzică
în direct, regizare de spectacole muzicale,
înregistrări de muzică, publicare de lucrări
muzicale, servicii privind compunerea de lucrări
muzicale, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
educație muzicală.

───────

(210) M 2022 01018 (111)186471
(151) 10/02/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN DASCĂL,

STR. GHEORGHE MARINESCU
NR 49, AP 17, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540136, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Pizza 6 Kai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Mezeluri, cașcaval, brânzeturi, legume
tăiate, 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, bastoane de mozzarella.

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza (preparată), blat de pizza, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), condimente pentru pizza, crusta
de pizza, paste pentru încorporare în pizza,
amestec pentru aluat de pizza, sos de roșii, 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, oțet, sosuri și alte
condimente, pizza fără gluten, blaturi de pizza
coapte în prealabil, mâncăruri preparate sub
formă de pizza.

───────

(210) M 2022 01023 (111)186226
(151) 10/02/2022
(732) EPA CONSULT SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 90,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

aero
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice. de
cercetare, navigație, topografie, 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 descarcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, dispozitive
pentru scufundări și 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.
11. Aparate și 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.

───────
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CARAGIALE NR.4B, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NOI MUNCIM.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.04.01; 26.11.25

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

35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, sondaje de opinie, elaborare de
sondaje de opinie, studii de sondaje de opinie
cu privire la piață, realizare de studii de piață
care implică sondaje de opinie, consultanță
în materie de angajări, consultanță în afaceri,
servicii de recrutare de personal, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing.

───────

(210) M 2022 01046 (111)186470
(151) 10/02/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL, STRADA GHEORGHE
MARINESCU NR. 49, AP 17, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540136,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

BRAȘOVENE DELIVERY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.09; 26.11.13; 08.07.16

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

39. Livrare de alimente, livrare de alimente de
către restaurante, servicii de livrare a alimentelor,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum.

───────

(210) M 2022 01036 (111)186344
(151) 10/02/2022
(732) MARIA DANIELA BANU, STR. I. L.
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(210) M 2022 01056 (111)186685
(151) 11/02/2022
(732) LUCIAN ATANASOAE, STR.

PATRIOTILOR NR. 1, BL. PM16,
SC. B, ET. 8, AP. 69, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DOINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale.

───────

(210) M 2022 01057 (111)186684
(151) 11/02/2022
(732) LUCIAN ATANASOAE, STR.

PATRIOTILOR NR. 1, BL. PM16,
SC. B, ET. 8, AP. 69, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CARAIMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale.

───────

(210) M 2022 01058 (111)186307
(151) 11/02/2022
(732) ONYX PHARMALIFE SRL, STR.

BUDAPESTA NR. 1, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

FICOLEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.25

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.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 01060 (111)186469
(151) 11/02/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN

DASCĂL, STRADA GHEORGHE
MARINESCU, NR.49, AP.17,
JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, 540136, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Ciorbe's by Leo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.03.18; 03.01.01

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

39. Livrare de alimente, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum.

───────

(210) M 2022 01062 (111)186220
(151) 11/02/2022
(732) IONUT BOGDAN SANDU,

STRADA DOCTOR NICOLAE
TOMESCU NR. 4, ET. 2, AP.
3, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Clinica tiroidei Tiroclinic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 01063 (111)186024
(151) 11/02/2022
(732) ASOCIATIA MAESTRUL HIRAM,

(540)

M Hiram Orchestra

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

clase:
41. Activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, agenții de rezervări
în domeniul divertismentului, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, audiție pentru
concursuri televizate de talente, servicii de
cabarete și discoteci, servicii de centre de
divertisment, certificare de servicii de educație,
compunere de cântece, compunere de muzică
pentru terți, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment muzical, divertisment
teatral, divertisment televizat, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,

STR. MIHNEA VODA 11, AP.1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
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furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații în domeniul muzicii,
furnizare de instalații de divertisment în hoteluri,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de karaoke, servicii
oferite de grădini cu acces public, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la videouri, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
management artistic de teatru, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
music-hall, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente muzicale,
organizare de gale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri de divertisment, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și coordonare de baluri, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de
spectacole, pregătire de efecte speciale pentru

diverstisment, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, producție audio,
video și multimedia și fotografie, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment.

───────

(210) M 2022 01064 (111)186416
(151) 11/02/2022
(732) ULTRACARE DENT S.R.L, STR.

(540)

MEDENTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.10

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

44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de un cabinet stomatologic, servicii de
stomatologie estetică, servicii de asistență
stomatologică, cu activități specifice cum
sunt: consultații stomatologice, tratamente de
stomatologie generală, endodontie, protetică
dentară, implantologie, chirurgie dento-
alveolara, ortodontie și ortopedie dento-facială,
parodontologie, radiologie dentară, pedodontie,
odontoterapie, servicii de albire a dinților.

───────

TUDOR VLADIMIRESCU, NR.34,
BL.P64, AP.16/I, JUDETUL SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA
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(210) M 2022 01066 (111)185847
(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.

───────

RACOVITA, NR. 12, BL. R3,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 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)

NOMAZI ADVERTISING
(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.15;

27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz,

maro, portocaliu, roşu, galben, verde,
mov

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în
marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte

MĂRĂȘEȘTI, NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2022 01077 (111)186263
(151) 11/02/2022
(732) BLK WORKS S.R.L., STR. EMIL
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de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane.

───────

(210) M 2022 01081 (111)186018
(151) 11/02/2022
(732) RĂZVAN MINCĂ, STR. CUZA

VODĂ NR 51, BL 13AB, SC 1,
APT 1, JUD. OLT, CORABIA, OLT,
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)

CASA DE TACOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 07.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────
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(210) M 2022 01087 (111)186415
(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

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

(591) Culori revendicate:roz, portocaliu, roșu,
alb

(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
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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
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 01091 (111)186350
(151) 12/02/2022
(732) ARIS AUTO SHOP SRL, STRADA

CIOROGARLEI 8, SAT BACU,
JUDEȚ GIURGIU, COMUNA BACU,
500113, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

ARIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu navigații auto.

───────

(210) M 2022 01096 (111)186233
(151) 13/02/2022
(732) CRISTINA CHIRIAC, STR.

PLANTELOR NR.17, CORPA,
AP.1BIS, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PACTUL PENTRU MUNCĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități educaționale și de instruire,
activități culturale, proiecte educaționale,
predare cursuri și strategii de antreprenoriat
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
programs audio/video online sau tv/radio,
producție video, organizare și sust inere de
cursuri și training-uri pe terne profesionale, de
antreprenoriat, de educație antreprenorială și de
muncă, seminarii, workshopuri, ateliere, clase,
conferințe, evenimente, gale, simpozioane,
webinarii online, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare de cărți, reviste,
ziare, periodice, cataloage, broșuri, jurnale,
ghiduri, sfaturi, comentarii, articole pe diferite
terne, 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
antreprenorială, servicii educaționale privind
abilitățile vocaționale, servicii de identificare
antreprenori și dezvoltarea abilităților acestora
prin educație și instruire, servicii de dezvoltare a
abilităților antreprenoriale, servicii educaționale
privind antreprenoriatul, servicii de consiliere
în domeniul educației antreprenoriale labiate
vârstele și antreprenoriatului, consiliere și
orientare vocațională.

───────
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(210) M 2022 01101 (111)186680
(151) 14/02/2022
(732) CRISTINA GIOADĂ, STR. UNIRII,

NR. 22E, BL. PA2, AP. 12, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Soul + AA building
with emotions

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

clase:
42. Servicii de grafică digitală, servicii de
proiectare grafică, servicii de artă grafică și
design, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2022 01106 (111)186414
(151) 14/02/2022
(732) SIMEDIA ONLINE, BD. MIHAI

EMINESCU NR. 86B, MANSARDA,
CAMERA 1, JUDETUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SR ȘcoalaRutieră.ro
www.scoalarutiera.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
15.07.09

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

clase:
9. Aplicatii mobile educative descărcabile,
aplicații software pentru telefoane mobile
descărcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile.
41. Servicii oferite de scoala auto (instruire),
instruirea conducatorilor auto, organizarea de
cursuri de conducere auto, organizare de
evenimente automobilistice, instruire educativă,
instruire computerizată, furnizarea de instruire
online, organizarea de cursuri de instruire scrise,
demonstrații în scop de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, servicii de instruire
și formare, organizare de prezentări în scop
de instruire, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de informații cu privire la
instruire, publicare de texte sub formă de cd-
rom-uri, producție de film pe dvd și cd-rom,
furnizare de publicații electronice, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
on-line, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, publicare de cărți instructive,
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publicare de materiale didactice educative,
servicii educative și de instruire, servicii
educative oferite de școli.
42. Furnizare de software nedescărcabil online,
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, găzduire de platforme pe internet,
programare de software educativ, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet.

───────

(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”

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.01; 29.01.15

(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)

(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 01109 (111)185950
(151) 14/02/2022
(732) SC MEGA IMAGE SRL, 

B-DUL TIMIȘOARA, NR. 26, 
ET.2, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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(210) M 2022 01122 (111)186326
(151) 14/02/2022
(732) ILIA-TEODORA JIPA, STR.

AVRAM IANCU NR. 39, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Dr. Ilia Jipa SMILE CLINIC

(531) Clasificare Viena: 01.01.01; 01.01.04;
26.01.01; 26.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Servicii de stomatologie profilactică, servicii
de stomatologie estetică.

───────

(210) M 2022 01128 (111)186389
(151) 15/02/2022
(732) MARIAN RADOI, STR. VARARIEI

NR. 1, D1, SC. A, AP.11, JUD.
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
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)

TITANS FIGHT CLUB 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.04; 27.07.01; 27.07.24

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

41. Organizare de cursuri de jiu-jitsu, organizare
de concursuri de lupte, furnizare de știri și
informații privind luptele corp la corp, printr-
o rețea globală de calculatoare, organizare
de cursuri de arte marțiale, pregătire în arte
marțiale, predarea artelor marțiale chinezești,
administrare de școli de arte marțiale, furnizare
de informații despre rezultatele competițiilor de
arte marțiale, formare profesională cu privire
la autoapărare, activități culturale referitoare la
jiu-jitsu, activități sportive și culturale referitoare
la jiu-jitsu, activități de divertisment, sportive
și culturale referitoare la jiu-jitsu, organizarea
de seminarii în materie de activități culturale,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară referitoare la arte martiale.

───────
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(210) M 2022 01139 (111)186573
(151) 15/02/2022
(732) RIVIERA REZIDENCE S.R.L., STR.

MIHAI EMINESCU NR. 1-4, JUD.
BISTRIȚA NASAUD, BISTRIȚA,
420076, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

METROPOLIS

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.15.01;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07

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

clase:
9. Software pentru administrare de cazinouri.
35. Publicitate.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, servicii oferite de cazinouri, servicii
specifice cazinourilor, furnizare de instalații
pentru cazinouri și pentru jocuri.

───────

(210) M 2022 01140 (111)186250
(151) 15/02/2022
(732) DIGITAL MIND AUDIT SRL, STR.

POPA PETRE NR.5 CORP A,
BIROUL 402, ETAJ 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

DIGITALMIND

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.11

(591) Culori revendicate:magenta (HEX
#D01778), violet (HEX #7A2B85)

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

9. Programe de calculator/software, înregistrate
sau descărcabile.
42. Servicii de dezvoltare software.

───────

(210) M 2022 01142 (111)186468
(151) 15/02/2022
(732) SPOTUS COMMUNITY APP

SRL, STR. GHEORGHE TITECA
NR. 212-214 ETHOS HOUSE,
ETAJ 6, BIROU 13, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SpotUs
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator (software
descărcabil), aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, contoare de
parcare.
39. Parcarea de maşini, închirierea locurilor de
parcare.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 01145 (111)186017
(151) 15/02/2022
(732) SAF DINAMIC KINETIC SRL,

BDUL. NICOLAE GRIGORESCU
NR. 36, BL. M 32A, ET. 4, APT.
73, SECTOR 3, 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)

CASA FELICIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, cazare temporară,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, rezervarea de camere
de hotel sau de alte cazări temporare de către
agenţiile de voiaj sau de brokeri, servicii de
unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), 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 în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, servicii de motel.

───────

(210) M 2022 01147 (111)186338
(151) 15/02/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, NR. 70,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023976,
ROMANIA

(540)

PrimoHub
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 01148 (111)186337
(151) 15/02/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, NR.70, SECTOR
2, BUCURESTI, 023976, ROMANIA

(540)

PRIMOHUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 01152 (111)186021
(151) 15/02/2022
(732) POIANA CAILOR SRL, CALEA

GIULEŞTI, NR. 333, CLĂDIREA
C14, DEMISOL, CAMERA
13, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

La Hambar by
Singureni Manor

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), 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 în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel.

───────

(210) M 2022 01156 (111)186653
(151) 16/02/2022
(732) GASPEL ONLINE SRL, STR.

NICOLAE IORGA, NR.1, JUDEȚ
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.11 IUNIE,
NR.51, CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

G GASPEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
27.05.17

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

25. Pantofi de dans pentru sala de dans, pantofi
pentru handbal, pantofi de sport, pantofi pentru
baschet, pantofi pentru ciclism, pantofi de stradă,
pantofi de alergat, pantofi pentru hochei, pantofi
de pânză, pantofi de bowling, pantofi de ocazie,
pantofi pentru rugbi, pantofi pentru dans, pantofi
fără șireturi, pantofi de fotbal, pantofi din piele,
pantofi pentru baseball, pantofi pentru yoga,
pantofi pentru step, pantofi pentru condus,
pantofi pentru bebeluși, pantofi cu platformă,
pantofi pentru infirmieri, pantofi cu toc înalt,
pantofi cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate,
tălpi de pantofi pentru reparații, pantofi de volei
cu piciorul, pantofi de alergat cu crampoane,
pantofi comozi pentru activități în timpul liber,
ștaifuri pentru pantofi, căpute pentru pantofi, tălpi
pentru pantofi, branțuri (pentru pantofi și cizme),
limbi de pantofi și ghete, protecţii de tocuri
pentru pantofi, gaică de încălțat pentru pantofi
și ghete, dispozitive anti-derapante pentru cizme
si pantofi, accesorii metalice de protecție pentru
pantofi și cizme, branțuri pentru pantofi, altele
decât cele de uz ortopedic, clini pentru ciorapi de
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pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte), genți
adaptate special pentru cizme de vânătoare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piele pentru pantofi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru pantofi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți de voiaj pentru pantofi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serviete
(marochinărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu portcarduri (marochinărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mape
pentru documente (marochinărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu truse
de toaletă (marochinărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu truse de voiaj
(marochinărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etichete adezive de piele pentru
genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genti pentru articole de toaleta
vandute goale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți tip sac, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu valijoare pentru
articole de îmbrăcăminte de noapte (genți pentru
sejururi scurte), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți tricotate, altele decât cele
din metale prețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu borsete și genți de
purtat la brâu, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți de voiaj din imitație de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți cu două despărțituri stil doctor
(gladstone), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți scoțiene, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
diplomat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți boston, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje (genți), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
servietă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți casual, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mânere (genți), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
de lucru, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru curieri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți pentru școlari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de seară, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți pentru șa, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți din piele,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți de umăr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți de călătorie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți stil
bandulieră, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de stradă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți cu rotile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți cu bandulieră, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serviete și
genți diplomat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți diplomat pentru documente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți de mână (poșete), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți de transport
universale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți de cumpărături din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți din imitatie de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți și portofele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți pentru cumpărături fabricate
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de golf, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți de bowling,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți pentru mingi de lacrosse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
pentru crose de lacrosse, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu piele pentru pantofi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru pantofi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de voiaj pentru pantofi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu serviete
(marochinărie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu portcarduri (marochinărie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu documente
mape pentru (marochinărie), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu truse de toaletă
(marochinărie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu truse de voiaj (marochinărie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu etichete
adezive de piele pentru genți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genti pentru articole
de toaleta vandute goale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți tip sac, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți tricotate, altele decât
cele din metale prețioase, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu borsete și genți de
purtat la brâu, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de voiaj din imitație de piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți cu două despărțituri stil doctor (gladstone),
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți scoțiene, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți diplomat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți boston,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje (genți), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți servietă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți casual, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mânere
(genți), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți de lucru, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de mână, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți pentru curieri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genți
pentru școlari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de seară, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți pentru cărți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți pentru
șa, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți din piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de umăr, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți de călătorie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți stil
bandulieră, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți de stradă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți pentru haine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți cu rotile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți cu bandulieră, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu serviete și
genți diplomat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți diplomat pentru documente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genți
de mână (poșete), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de transport universale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genți
de cumpărături din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți din imitatie de piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți și portofele din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți pentru cumpărături
fabricate din piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de golf, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți de bowling, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți pentru
mingi de lacrosse, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți pentru crose de lacrosse.
40. Fabricare de încălțăminte.

───────

(210) M 2022 01157 (111)186289
(151) 16/02/2022
(732) CORINA DENT SRL, STR.TOMIS,

NR.153, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900256,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CORINA DENT -
atelier de zâmbete

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
29.01.06; 29.01.08; 26.11.13; 03.07.24

(591) Culori revendicate:gri (PANTONE 425
C), negru (PANTONE Process Black C)

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

5. Amalgam dentar, rășini dentare, ceramică
dentară, lacuri dentare, cimenturi dentare, ceară
dentară, masticuri dentare, masticuri dentare,
cimenturi dentare, amalgame dentare, aliaje
dentare, ghips dentar dur, ceară dentară pentru
prepararea mulajelor dentare, lacuri dentare
utilizate în restaurarea dentară, materiale
compozite dentare, aţă dentară medicinală,
abrazivi de uz dentar, cauciuc de uz dentar,
remedii de uz dentar, adezivi de uz dentar,
ciment dentar pentru plombe, ceară pentru
mulaje dentare, amalgame dentare din aur,
amalgame dentare din aur, adezivi pentru
proteze dentare, porțelan pentru proteze
dentare, cimenturi pentru proteze dentare,
materiale dentare de bază, lacuri pentru sigilarea
dentară, materiale pentru amprente dentare,
materiale pentru amprente dentare, materiale
pentru profilaxie dentară, material pentru proteze
dentare, materiale pentru coroane dentare,
materiale pentru punți dentare, compozite pentru
restaurare dentară, preparate și articole dentare,
discuri dentare pentru implantologie, materiale
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dentare din porțelan, materiale pentru sigilarea
fisurilor de uz dentar și tehnico-dentar, lac
dentar folosit de stomatologi, materiale de
căptușire de uz dentar (pentru protejarea pulpei
dentare), materiale ceramice pentru protezele
dentare, materiale dentare pentru obturarea
dinților, materiale dentare pentru plombarea
dinților, aliaje ceramice pentru coroane dentare,
aliaje metalice pentru reconstrucții dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, alginat
ortodontic pentru amprentă dentară, adezivi
de uz dentar și stomatologic, amorse pentru
metale, de uz dentar, agenți de sigilare de
uz dentar, materiale de fixare de uz dentar,
preparate stomatologice pentru înlăturarea
plăcii dentare, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, cimenturi dentare pe
bază de rășină, materiale stomatologice pentru
confecționarea mulajelor dentare, materiale
ceramice folosite la reconstrucția protezelor
dentare, reactivi de colorare pentru detectarea
plăcii dentare, materiale cu alginate ortodontice
pentru amprente dentare, aliaje de metale
prețioase ca implanturi dentare, materiale
sintetice de uz dentar pentru plombarea
dinților, materiale ceramice de uz dentar pentru
plombarea dinților, materiale de uz dentar pentru
legare și amorsare, material pentru amprente
dentare pe bază de alginat cromatic, rășină
acrilică pentru lacuri dentare, punți și coroane
temporare, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
stomatologie profilactică, metale fasonate
pentru stomatologie, rășini sintetice utilizate
în stomatologie, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie.
10. Spectrocolorimetre dentare, coroane
dentare, freze dentare, excavatoare dentare,
punți dentare, articulatoare dentare, proteze
dentare, implanturi dentare, alezoare dentare,
portamprente dentare, sonde dentare, suporturi
dentare, pivoți dentari, turbine dentare, gutiere
dentare, protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, instrumentar
dentar manual, proteze dentare parțiale,
aparate dentare electrice, spectrocolorimetre
dentare pentru determinarea culorilor protezelor
dentare, freze de uz dentar, lămpi pentru
tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, agățătoare
pentru radiografii dentare, canule pentru
seringi dentare, aparate dentare pentru frezare,
coroane dentare de acoperire, vârfuri pentru
freze dentare, inele pentru erupția dentară,
separatoare dentare pentru radiografii, clești
de uz tehnico-dentar, aparate dentare cu raze
x, aparate dentare pentru aliniere paralelă,

vibratoare pentru încălzirea cerii dentare,
dispozitive pentru duplicarea radiografiilor
dentare, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, onlay-uri (restaurări dentare
indirecte), lămpi utilizate cu instrumente dentare,
aparate pentru vizualizarea imaginilor dentare,
implanturi dentare din materiale artificiale,
clești dentari pentru uz veterinar, stimulatoare
interdentare utilizate în tratamentul 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, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, colimatoare pentru aparate de radiografii
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, perii interdentare utilizate în
tratamente dentare, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, instrumente
destinate utilizării în protetica dentară, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate
și instrumente chirurgicale de uz dentar, canule
de unică folosință pentru seringi dentare,
aparate ortodontice (aparate dentare) pentru
îndreptarea dinților, aparate pentru utilizare de
către tehnicieni dentari, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, aparate
pentru utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu raze x pentru imagistică dentară, scaune
de examinare special concepute pentru uz
dentar, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, aparate cu jet de pulbere
de uz dentar, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, proteze dentare sub formă de inlay-
uri (obturație), aparate dentare pentru tratarea
apneei de somn obstructive, folie extensibilă
pentru izolarea dinților în timpul lucrărilor
dentare, scobitori cu ață dentară, altele decât
cele de uz personal, inele de dentiție pentru
ameliorarea durerilor provocate de erupția
dentară, freze folosite în stomatologie, piese
protetice pentru stomatologie, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie.
36. Servicii de asigurare dentară, servicii de
finanțare referitoare la îngrijirea dentară.
41. Instruiri în îngrijirea dentară, servicii de
instruire în domeniul dentar.
44. Servicii de anestezie dentară, servicii de
igienă dentară, servicii oferite de clinici dentare,
servicii de tratamente dentare cu fluor, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii
de ajustare a protezelor dentare, montare de
pietre prețioase în proteze dentare, servicii
de tratament de canale radiculare dentare,
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servicii de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, servicii de stomatologie veterinară,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare de
informații despre stomatologie.

───────

(210) M 2022 01161 (111)186300
(151) 16/02/2022
(732) GOODMILLS ROMANIA, STR.

CERNICA, NR. 119, JUDEȚ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

RAFTUL BUNICII

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 02.03.11;
08.01.01; 08.01.07; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07

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

30. Făină, mălai, pesmet, griș, cuș-cuș (griș),
griș de porumb.
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, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților a făinei, mălaiului,
pesmetului, grișului, cuș-cușului (griș), grișului
de porumb (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.

───────

(210) M 2022 01167 (111)186513
(151) 16/02/2022
(732) DOLCE FIORIA SRL, STR. PETRU

(540)

GEE & LU

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasa
berărie.

───────

(591) Culori revendicate:auriu, albastru,
albastru deschis, gri, maro, verde,
crem

RAREȘ NR. 12, PARTER, SPAȚIUL
COMERCIAL A1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2022 01168 (111)186514
(151) 16/02/2022
(732) DOLCE FIORIA SRL, STR. PETRU

RAREȘ NR. 12, PARTER, SPAȚIUL
COMERCIAL A1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FIORIA

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasa
berărie.

───────

CONSTANȚA ”TEODOR T.
BURADA”, STR. DUMBRAVA
ROȘIE NR. 15, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Folcloric
Profesionist ”Brâulețul”

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru, roșu, gri,
negru

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

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

───────

(210) M 2022 01170 (111)186249
(151) 16/02/2022
(732) CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN
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(210) M 2022 01171 (111)186235
(151) 16/02/2022
(732) DAMASARU COSTIN, BDUL.

TOMIS NR. 271, BL. L 9C, SC.
C, ET. 1, AP. 44, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Veruvis

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.01.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
5483C)

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

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 educație,
examinări referitoare la educație, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii educaționale
furnizate de școli, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, instruire practică (demonstrații),
furnizarea facilităților de recreere, închirierea
simulatoarelor de antrenament, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire)
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,
calibrare (măsurare), computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, instalarea de
software pentru calculatoare, mentenanța
software-unui pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, efectuarea copiilor
de siguranță prin trimiterea datelor în afara
locației servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, studii clinice, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetare medicală, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, cercetare tehnologică,
actualizarea software-unui pentru calculatoare,
închirierea serverelor web.

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), antrenare (instruire),
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43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, cazare temporară, servicii de medicină
alternative, îngrijirea sănătății, servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
terapie asistată cu animale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistență medicală, închirierea de echipamente

35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistență în managementul afacerilor,
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,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanță în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal,
sistematizarea informațiilor in baze de date
computerizate.
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medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilități, îngrijire, medicala, îngrijire
paliativă, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienților consumatori de stupefiante, servicii
de sanatoria, terapie logopedică, servicii de
terapie, servicii de telemedicină, consiliere
alimentară și nutrițională.

───────

(210) M 2022 01172 (111)186237
(151) 16/02/2022
(732) COSTIN DAMASARU, BD. TOMIS

NR. 271, BL. L9C, SC. C, ET. 1,
AP. 44, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

VERUVIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistență în managementul afacerilor,
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,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanță în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), antrenare (instruire),
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 educație,
examinări referitoare la educație, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii educaționale

furnizate de școli, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, instruire practică (demonstrații),
furnizarea facilităților de recreere, închirierea
simulatoarelor de antrenament, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, cazare temporară, servicii de medicină
alternative, îngrijirea sănătății, servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
terapie asistată cu animale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistență medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilități, îngrijire, medicală, îngrijire
paliativă, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienților consumatori de stupefiante, servicii
de sanatoria, terapie logopedică, servicii de
terapie, servicii de telemedicină, consiliere
alimentară și nutrițională.

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,
calibrare (măsurare), computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, instalarea de
software pentru calculatoare, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, efectuarea copiilor
de siguranță prin trimiterea datelor în afara
locației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, studii clinice, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetare medicală, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, cercetare tehnologică,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web.

───────
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(210) M 2022 01173 (111)185905
(151) 16/02/2022
(732) BANEASA DEVELOPMENTS SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42D, BANEASA SHOPPING CITY,
ET. 3, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Newness never ends

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

35. Publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicitate radio, marketing cu public țintă,
marketing, publicitate exterioară, publicarea de
texte publicitare.
41. Servicii de divertisment, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2022 01179 (111)186286
(151) 16/02/2022
(732) CMR VITIVIN SRL, STR.

SERGENT ION MARCU NR. 25-27,
CAMERA 1, BL. 1, SC. A, ET. 5,
AP. 22, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DECAVIN ODOBEȘTI
- VRANCEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.10;
29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, verde, alb,
negru

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri, fortificate, cidru
alcoolic, băuturi spirtoase, lichioruri, esențe
alcoolice, cocktail-uri, băuturi distilate, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi alcoolice pre-
amestecate.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
urmatoarelor bunurilor băuturi alcoolice, vinuri,
fortificate, cidru alcoolic, băuturi spirtoase,
lichioruri, esențe alcoolice, cocktail-uri, băuturi
distilate, digestive (lichioruri și spirtoase),
băuturi alcoolice pre-amestecate, struguri, must,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazin elor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
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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 comerț online și offline pentru
băuturi, prezentarea produselor din vin în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, publicitate
sub toate formele, administrare comercială,
lucrari de birou, postare de afișe publicitare,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de intermedierea comercială,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
marketing.
43. Servicii de furnizare de băuturi, cazare
temporară, rezervări de cazare temporară,
servicii de preparare de băuturi, servicii de
catering care constau în furnizarea de băuturi,
servicii de recepție pentru cazarea temporară,
servicii de bufet pentru degustări de băuturi.

───────

(210) M 2022 01184 (111)186297
(151) 16/02/2022
(732) TRAIAN OGÂGĂU, STR.

REPUBLICII NR.78, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, SÎNGEORZ-
BĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

radio SOMEȘ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.19

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, productie de reclame
radio, publicitate radio si de televiziune,
productie de clipuri publicitare pentru radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate si reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, postei, productie si distributie de
reclame la radio si la televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agentie specializată în
publicitate prin radio si televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agentie de publicitate
la radio si la televizor, promovare de concerte
muzicale, servicii de comert cu amănuntul
online pentru muzică si filme descărcabile si
preînregistrate, publicitate în domeniul turismului
si călătoriilor, servicii de publicitate privind
industria turismului, administrare de programe
de schimburi culturale si educative, servicii
de promovare, promovare de evenimente
speciale, servicii de promovare si publicitate,
servicii publicitare si de promovare, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing si promovare, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea produselor si serviciilor prin
sponsorizare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
promovare si relatii publice, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, promovarea produselor si serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzării
de servicii (în numele tertilor) prin reclame
publicitare, furnizarea de spatiu pe pagini
web pentru promovare de produse si servicii,
promovare a vânzărilor de produse si servicii ale
tertilor prin evenimente promotionale, furnizare
de spatiu pe pagini web pentru promovarea de
produse si servicii, promovare de produse si
servicii ale tertilor prin intermediul unui program
preferential pentru clienti, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele si initiativele de mediu,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri si servicii
pentru terti prin distribuirea de materiale tipărite
si organizarea de concursuri promotionale,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
de competitii si evenimente sportive, promovare
de produse si servicii pentru terti, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, organizare de expozitii si târguri
comerciale în scopuri comerciale si de
promovare, promovarea produselor si serviciilor
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altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
si asocia produsele si serviciile cu programe de
premiere, organizare de evenimente, expozitii,
târguri si spectacole în scopuri comerciale,
promotionale si publicitare în directă legătură cu
portul şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare si organizare
de târguri comerciale, expozitii si prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicatii, emisiuni de stiri
(transmisii), emisiuni televizate (transmisii),
emisiuni radiofonice (transmisii), servicii de
radiodifuziune, radiodifuziune sonoră digitală,
radiodifuziune si transmitere de programe
radio, transmisie de programe radio, transmisie
radio prin cablu, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, comunicare de
date prin radio, transfer de date prin radio,
transfer de informatii prin radio, transmisie
de informatii prin radio, difuzarea la radio si
televiziune, difuzare de programe prin radio,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii
de comunicatii prin radiofrecventă, servicii de
informare privind radiodifuziunea, transmitere
de date computerizate prin radio, servicii de
comunicatii radiofonice, telefonice, telegrafice,
furnizare de servicii de radio mobil privat,
difuzare de programe radio si de televiziune,
transmitere de programe radio si de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune si
radio prin retele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informatii si alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune si transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, difuzare
de programe de radio si televiziune interactive,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală si prin
cablu, radiodifuziune de continut audiovizual si
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio si televiziune prin satelit, radiodifuziune
si transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune si transmitere de
programe de televiziune prin cablu, servicii de
paging (radio, telefon sau alte mijloace de
comunicatii electronice), difuzare de programe
de radio si televiziune, inclusiv prin retele
de cablu, furnizare de informatii cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor

de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
si de televiziune cu plată, transmisie prin
satelit de sunete, imagini, semnale si date,
transmitere de continut audio si video prin satelit,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe
internet si forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
productia de emisiuni radiofonice, emisiuni
de radio (programare), productie de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, productie de emisiuni de
televiziune de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de stiri televizate, servicii
pentru productie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment radiofonic,
montaj de programe radiofonice, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, divertisment de radio
si televiziune, prezentare de programe de
radio, productie de efecte speciale pentru radio,
productii de film, televiziune si radio, productie
de evenimente sportive pentru radio, servicii de
divertisment radiofonic si televizat, realizare de
programe de divertisment radiofonic, servicii de
divertisment radiofonic prin internet, planificarea
programelor de radio si de televiziune, productie
si prezentare de programe de radio, închirierea
de posturi de radio si televiziune, servicii de
educatie furnizate prin intermediul radioului,
productie de programe radiofonice si de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
si de televiziune, servicii de prezentatori de
radio si de televiziune, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de programe de stiri pentru radio sau
televiziune, pregătire si productie de programe
de radio si televiziune, emiterea simultană a
unor programe radio pe mai multe posturi,
divertisment muzical, organizare de spectacole
muzicale live, organizare de divertisment
muzical, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de festivaluri muzicale,
productie de videouri muzicale, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, producere de concerte muzicale,
productie de spectacole muzicale, concerte de
muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de muzică în direct, productie
de înregistrări sonore si muzicale, organizare
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de spectacole vizuale si muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare si
coordonare de concerte muzicale, organizarea
de concerte în direct sustinute de formatii
muzicale, servicii educationale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, prezentare de spectacole
în direct sustinute de o formatie muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, furnizare de
instalatii pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educatională, servicii
de educatie furnizate prin intermediul statiunilor
turistice, organizare si coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de activităti culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivităti în
scopuri culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale si artistice, organizare de prezentări
în scopuri culturale, realizare de expozitii
cu scopuri culturale, organizare de expozitii
în scopuri culturale, administrare (organizare)
de activităti culturale, ateliere organizate în
scopuri culturale, organizarea de congrese în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de competitii
în scopuri culturale, organizare si coordonare
de activităti culturale, organizarea de seminarii
în materie de activităti culturale, organizare
de conferinte în materie de activităti culturale,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de activităti
culturale pentru tabere de vară, organizare de
expozitii în scopuri culturale sau educative,
organizare si realizare de tâguri cu scop cultural
sau educational, organizarea de concursuri
educative si culturale, organizare de concursuri
(divertisment), producţia de emisiuni-concurs
pentru televiziune, organizarea de concursuri
în domeniul educatiei sau divertismentului,
servicii de divertisment sub formă de
concursuri, organizare de conferinte, expozitii
si concursuri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), publicarea de
cataloage cu informatii turistice, organizarea
de cursuri de instruire pentru turisti, fotografie,
fotoreportaje, organizare de concursuri în
domeniul fotografiei şi fotoreportajului, realizare
de emisiuni televizate şi programe radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
organizare de evenimente, expozitii, târguri,
festivaluri si spectacole cu scopuri culturale,

educative şi de instruire în directă legătură
cu portul, jocul şi cântecul popular, obiceiurile
şi tradiţiile, folclorul şi meştegurile tradiţionale,
obiceiurile tradiţionale gastronomice, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de manifestări şi concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment cu tematică
specială şi în special privind munca câmpului
şi munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor
în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare, producţia de
programe radio şi de televiziune in scopuri
culturale, educative, de instruire si de
divertisment în directă legătură cu portul, jocul şi
cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile, folclorul
şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile tradiţionale
gastronomice, munca câmpului şi munca în
gospodării, productia de emisiuni de radio si de
televiziune cu scop de instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor în
bucătăria tradiţională rurală, munca câmpului
şi munca în gospodării, realizare de emisiuni
de radio si televiziune cu tematică populară/
folclorică.

───────

(210) M 2022 01186 (111)186500
(151) 16/02/2022
(732) NGM MANAGEMENT START-UP

WOOD S.R.L., STR. UNIRII NR.
17, JUD. GIURGIU, MIHĂILEȘTI,
085200, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Carmangerie La Budae
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne de porc, aripioare de pui, cârnați,
cârnați afumați, carne de curcan, carne de
mânzat, carne de pasăre, carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne preparată, carne
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tocată, curcan, curcan proaspăt, ficat de porc,
ficat, intestine de porc, pastramă de porc,
pastramă de pui, pastramă din carne de vită,
pipote de pui, produse din carne de miel, pui, pui
preparat, pulpe de pui, pulpă, bucăți de carne
de pui, bucăți de curcan, caltaboș, carne, carne
afumata, burtă de vită, carne ambalată, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne proaspătă,
carne și produse din carne, cărnuri, cotlete de
porc, felii de carne de oaie, file din piept de
pui, file de porc, jumări de porc, miel preparat,
pastramă, măruntaie, pipote de rață, produse
de curcan, produse din carne preparate, rinichi
de animale (organe), satay (frigărui de carne cu
sos), tobă, sarmale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne.
40. Procesarea alimentelor, afumarea cărnii.

───────

(210) M 2022 01188 (111)186467
(151) 16/02/2022
(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,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WOK'N BOX

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

clase:
16. Meniuri, 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.
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 01192 (111)186273
(151) 16/02/2022
(732) ANATOLIE TIMUȘ, STRADA

TABLEI NR. 9, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAȘOV, 500168, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Timuș Dent

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#00aab1)

(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 01193 (111)186019
(151) 16/02/2022
(732) PETRICĂ PĂUN, ALE. LIVEZILOR

NR. 12, BLOC 30, SC. 2, APT.
21, SECTOR 5, 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)

Sank Magic

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

clase:
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale didactice şi educative,
materiale tipărite, articole pentru şcoală
(papetărie), caiete, caiete școlare, caiete de
exerciții, caiete de scris, caiete de activități
individuale, caiete de activități pentru copii, cărţi
de scris sau de colorat, materiale de scris,
hârtie de scris, blocuri de desen, șabloane
(papetărie), șabloane pentru litere, pixuri și
stilouri, instrumente de scris.

───────

(210) M 2022 01203 (111)186413
(151) 17/02/2022
(732) UNIUNEA CERCETASILOR

MAGHIARI DIN ROMANIA
- ROMANIAI MAGYAR
CSERKESZSZOVETSEG, STR.
UNIRII NR. 2A/1, JUDEȚ MUREȘ,
SANGEORGIU DE MURES,
547530, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ROMÁNIAI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG

UNIUNEA CERCETAȘILOR
MAGHIARI DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.01; 05.05.02; 05.05.20

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#306529), galben (HEX #FFCE00),
negru (HEX #2B2A29), alb (HEX
#FEFEFE)

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

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

───────
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(210) M 2022 01209 (111)186340
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

Nonflatin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.07.01; 02.09.25

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#f7941d), auriu (HEX#dc6528),
alb (HEX#2ab67), galben
(HEX#a46e08)

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.

───────

(210) M 2022 01210 (111)186343
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

HEPATOPROTECT
REGENERATOR FORTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
02.09.24; 26.11.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (HEX#58595b),
auriu (HEX#4d2103), rosu
HEX#P871C)

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.

───────
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(210) M 2022 01211 (111)186341
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

HEPATOPROTECT FORTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
02.09.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (HEX#58595b),
auriu (HEX#21421d), verde
(HEX#P871C)

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.

───────

(210) M 2022 01212 (111)186342
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

CARBOCIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:alb (HEX#007236),
negru (HEX#bdbcc0), verde
(HEX#231f20)

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.

───────
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(210) M 2022 01213 (111)186339
(151) 17/02/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(740) Giaboc Alina, STR.LOGOFATUL
TAUTU, NR.99, SECTOR 3, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARBOCIT DUO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#ed1c24),
gri (HEX#bdbcc0), negru (HEX#231f20

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

───────

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

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru, portocaliu, turcoaz, roz

(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
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

(210) M 2022 01218 (111)185951
(151) 17/02/2022
(732) S.C. SECOM HEALTHCARE

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
toate acestea exceptând alimentele pentru
sugari.
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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
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
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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,
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

815



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
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
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
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
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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
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
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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.
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
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
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
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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
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
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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
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
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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 01221 (111)185872
(151) 17/02/2022
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.01.05;
26.11.25; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 01223 (111)186371
(151) 17/02/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Holcim GreenMax
(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 01229 (111)186482
(151) 17/02/2022
(732) IVANOV CARMEN - DANIELA,

STR. ALUNISULUI NR. 180,BL.1,
SC.1, ET.6, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STRĂFURNICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, ilustrații, postere, materiale tipărite,
publicații tipărite, reviste, benzi.
41. Publicarea cărților, traducere, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
furnizarea online de publicațiielectronice,
nedescărcabile, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice.

───────

(210) M 2022 01230 (111)186481
(151) 17/02/2022
(732) IVANOV CARMEN - DANIELA,

STR. ALUNISULUI NR. 180,BL.1,
SC.1, ET.6, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PAGINARIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Atlase, albume, almanahuri, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, calendare, cataloage,
benzi desenate, reviste, manuale/ghiduri, ziare,
ilustrații, postere, materiale tipărite, publicații
tipărite, fotografii tipărite, articole de papetărie și
birou.
41. Publicarea cărților, traducere, organizarea și
susținerea de seminarii, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, organizarea de competiții (educație
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sau divertisment), furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
de facilități pentru muzee(prezentări, expoziții),
servicii de bibliotecă mobile, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitare,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
divertisment.

───────

(210) M 2022 01231 (111)186480
(151) 17/02/2022
(732) IVANOV CARMEN - DANIELA,

STR. ALUNISULUI NR. 180,BL.1,
SC.1, ET.6, AP.25, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AVOCADO NEWS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de informații în domeniul
educației, instruire, producția de programe radio
și de televiziune, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, servicii
de divertisment, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile, prin intermediulserviciiilor video
la cerere, servicii de amuzament, servicii de
reporteri de știri, divertisment radio, activități
culturale, filmare.

───────

(210) M 2022 01234 (111)186604
(151) 17/02/2022
(732) ADRIAN-CORNEL COSTEA, STR.

VALERIU BRANIŞTE NR. 5, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
CLAUDIA-IONELA COSTEA, STR.
VALERIU BRANIŞTE NR. 5, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

neomedica

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
servicii de stomatologie estetică, servicii de
ortodonție, servicii de chirurgie.

───────
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(210) M 2022 01247 (111)186606
(151) 17/02/2022
(732) EMANUEL-GHEORGHIŢĂ

UDRICĂ, STR. ARISTIZZA
ROMANESCU NR. 3A, BL. A4,
SC. 1, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

LAVANDA SUDULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, creme
parfumate, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, extracte de parfum,
extracte de flori (parfumerie), produse de
parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, șervețele parfumate, creme și loțiuni
cosmetice, gel de baie și de duș, gel exfoliant,
preparate fitocosmetice, uleiuri de baie și
duș (nemedicinale), săpunuri și geluri, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, ulei de lavandă
de uz cosmetic, apă de lavandă, apă florală,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
uleiuri esențiale pentru aromoterapie, uleiuri
aromatice pentru baie, aromatizanți pentru
parfumuri, aromatizanți (uleiuri esențiale),
preparate pentru aromoterapie, săculeți cu
potpuriuri care se introduc în perne de
aromoterapie, săculeți parfumați (odorizante),
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, odorizante de casă.

───────

(210) M 2022 01248 (111)186519
(151) 17/02/2022
(732) LEARNACT SRL, INTR.

MESTEACANULUI, NR. 10,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Transylvania Citadel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, conținut media,
baze de date computerizate, softuri educative,
aplicații mobile educative, aplicații de calculator
educative, software educational, software pentru
învățare automată, dispozitive pentru instruire,
aparate și instrumente pentru predare și
instruire, programe descărcabile pentru jocuri
electronice, software pentru jocuri, jocuri de
calculator descărcabile, software pentru jocuri
de calculator utilizat jocuri interactive online,
programe pentru jocuri video interactive,
programe pentru jocuri pe calculator, aplicații
software descărcabile, aparate și instrumente
multimedia, dicționare electronice, manuale de
instruire în format electronic, manuale cu
instrucțiuni în format electronic, manuale de
pregătire sub formă de programe de calculator
înregistrate sau descărcabile, materiale
descărcabile pentru cursuri didactice, publicații
electronice interactive, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole de
joacă educative, jucării adaptate pentru activități
educative, jocuri electronice educative, jocuri
electronice cu caracter educațional, aparate de
jocuri electrice educaționale, jocuri de logică de
manipulat, jocuri de societate, jocuri de memorie.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
acreditare de performanțe educaționale,
organizare de jocuri educaționale, servicii de
jocuri video, servicii de jocuri online, servicii
in domeniul jocurilor electronice, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, jocuri on-
line printr-o rețea de calculatoare, furnizare
de informații on-line cu privire la jocuri de
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calculator și la îmbunătățirea jocurilor de
calculator, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, punere la dispoziție de
jocuri prin intermediul unui sistem informatic,
servicii de divertisment referitoare la jocuri
cu întrebări și răspunsuri (quiz), instruire
în abilități în afaceri, instruire în domeniul
administrării afacerilor, servicii de instruire
în domeniul afacerilor, servicii educaționale
și de instruire cu privire la managementul
afacerilor, servicii educative informatizate în
domeniul managementului afacerilor, instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
pregătire în domeniul afacerilor furnizată
prin intermediul jocurilor, furnizarea de jocuri
educative in domeniul afacerilor, marketingului
și managementului, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, educație
antreprenorială, închiriere de jocuri video,
furnizare de jocuri video online, organizarea
de cursuri pentru dezvoltarea abilităților de
consultanță, instruire în dezvoltarea abilităților
de angajare, instruirea personalului cu privire
la abilități legate de sisteme de birou,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de formare profesională,
instruire profesională, educație și instruire,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
furnizare de cursuri de instruire online
nedescărcabile, organizare de seminarii în
domeniul afacerilor, organizare și coordonare
de prelegeri, organizarea de seminarii pe
teme de comerț, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching),
servicii educaționale de tip coaching.

───────

(210) M 2022 01249 (111)186225
(151) 17/02/2022
(732) SERVE CEPTURA S.R.L.,

CEPTURA 125C, JUDETUL
PRAHOVA, CEPTURA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CUVEE MILENIALS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.

───────

(210) M 2022 01254 (111)186256
(151) 18/02/2022
(732) INSTAL IMPEX SRL, STR. ANDREI

ȘAGUNA NR. 29, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU NR.
28, JUDETUL ARAD, ARAD, 310151,
ARAD, ROMANIA

(540)

heKo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.01

(591) Culori revendicate:gri (HEX #252b2d),
portocaliu (HEX #f58b22)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Dispozitive metalice de susținere și de fixare:
coliere, cleme, bride, șine, console, șuruburi,
cabluri și îmbinări/legături de cabluri metalice,
țevi/tuburi și conducte metalice pentru instalații
de încălzire, de ventilație și de aer
condiționat, țevi de presiune, coturi pentru țevi,
inele de etanșare, fitinguri, valve, racorduri,
mufe, colectoare pentru conducte și rețele
de conducte, matariale de armare pentru
țevi, sifoane și țevi de scurgere, cazane
metalice, învelitori metalici pentru acoperiș care
înglobează celule fotovoltaice.
7. Scule și unelte acționate electric, generatoare
de energie electrică, pompe pentru instalații de
încălzire, radiatoare, reductoare.

instrumente de control pentru boilere, cutii,
panouri și console pentru distribuție electricitate,
intrerupătoare electrice, extinctoare și
dispozitive de stins incendii, aparate de reglare
a căldurii, senzori piezoelectrici, termostate.
11. Instalatii de încălzit, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare incluzând și
accesoriile acestora, aparate de aer condiționat,
preîncălzitoare pentru aer, aparate de răcire a
aerului, aparate de filtrare a aerului, instalații
pentru baie și instalații sanitare, cabine de duș,
dușuri, căzi
de baie, vase de toaletă, bideuri,
pișoare, lavoare, chiuvete, radiatoare electrice,
radiatoare ( încălzire), instalații și echipamente
de răcire, aparate și
instalații de încălzire prin pardoseală, boilere,
pompe de căldură, robineți pentru țevile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță pentru
instalații și
țevile de apă și de gaz, colectoare termice solare,
ventile termostatice.
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate online într-
o rețea informatizată şi prin site-urilor web
specializate, realizare de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audio-vizuale
în scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare, strângerea la un loc, în beneficiul
terţior, a unei game variate produse, respectiv:
dispozitive metalice de susținere și de
fixare: coliere, cleme, bride, șine, console,
șuruburi, cabluri și îmbinări/legături de cabluri
metalice, țevi/tuburi și conducte metalice pentru
instalații de încălzire, de ventilație și de aer
condiționat, țevi de presiune, coturi pentru țevi,
inele de etanșare, fitinguri, valve, racorduri,
mufe, colectoare pentru conducte și rețele
de conducte, matariale de armare pentru

țevi, sifoane și țevi de scurgere, cazane
metalice, învelitori metalici pentru acoperiș
care înglobează celule fotovoltaice, scule și
unelte acționate manual și electric, generatoare
de energie electrică, pompe pentru instalații
de încălzire, radiatoare, reductoare, scule ,
dispozitive și unelte acționate manual, obiecte
sanitare, instalații sanitare, termice, de ventilatie,
de climatizare, de aer condiționat și accesorii,
instalații și aparate pentru filtrarea și purififcarea
aerului, produse și pachete de obiecte sanitare,
lavoare, vase și rezervoare de wc și rame
de susținere, capace wc, bideuri, pișoar cu
unitate de spălare și cu senzori, mobilier de
baie și accesorii, căzi de baie, cădițe, chiuvete,
boilere, cabine de duș, sisteme de duș și
accesorii, sifoane de scurgere, baterii sanitare,
clapete, obiecte sanitare pentru persoanele cu
dizabilități, obiecte sanitare pentru spații publice,
diferite chiuvete de bucătărie și accesorii,
instalații sanitare și termice, de ventilare și
aer condiționat, de climatizare și accesorii,
centrale termice, cazane, calorifere/radiatoare
din oțel, fontă, aluminiu, sisteme de încălzire
în pardoseală, sisteme cu panouri solare și
fotovoltaice, instalații de încălzire, instalații și
echipamente de ventilație și de aer condiționat,
aparate pentru filtrarea aerului, diferite accesorii:
pompe de recirculare, manometre, termo-
manometre, filtre, valve, șuruburi, piulițe, șaibe,
mufe, inele de etanșare, racorduri flexibile și
semirigide, țevi și tuburi, cabluri, fitinguri, coliere,
garniture, dispozitive de fixare, robineți, robineți
cu sferă, valve, scule, panouri solare, baterii
solare, panouri de distribușie a energiei electrice
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prezentarea și vânzarea produselor
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzarea prin corespondență , inclusiv online
prin intermediul unor web situri specializate
sau a emisiunilor de teleshoping, organizare de
târguri și expoziții în scop comercial și publicitar,
magazine și lanțuri de magazine specializate
inclusiv online, consultanță pentru afaceri şi
management, consiliere pentru oferte adaptate
fiecărui client, consiliere pentru costuri termice
și electrice scăzute, studiu de piaţă, sondaje de
opinii, servicii de agenții de import-export.

───────

8. Scule, dispozitive și unelte acționate manual.
9. Baterii și panouri solare, celule fotovoltaice,
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STR. HOREA NR. 15, JUDETUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
727610, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

MIZO CAFFE START
WITH COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.03;
05.07.01

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

43. Servicii oferite de cafenea.
───────

(210) M 2022 01272 (111)186439
(151) 18/02/2022
(732) MONVELLY TRADE SRL, B-DUL

EXPOZITIEI, NR.7, MANSARDA,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU, NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

(540)

MONVELLY TRADE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
02.01.01; 02.01.05; 29.01.05; 29.01.06

(591) Culori revendicate:mov
(Pantone#662d91), gri
(Pantone#a7a9ac)

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
si anume tutun, țigări care conțin înlocuitori
de tutun, nu de uz medical, țigări electronice,
soluţii lichide de nicotină pentru utilizare în ţigări
electronice, țigări cu filtru, vaporizatoare orale
pentru fumători, brichete pentru fumători, filtre
de tigar, țigări, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
suporturi pentru pipe pentru pipe de tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, cutii de tigari,
trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii de trabucuri,
borcane de tutun, scrumiere pentru fumători,
chibrituri permiţând (exceptand transportul lor)
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, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
bunurile de mai sus, servicii de vânzare cu

(210) M 2022 01255 (111)186008
(151) 18/02/2022
(732) MIZOTTI FASHION S.R.L.,
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ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la bunurile de mai sus, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
furnizare de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
servicii de import pentru bunurile de mai sus.

───────

(210) M 2022 01273 (111)186186
(151) 18/02/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNU la 1

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:turcoaz
(Pantone#3105 C), roz
(Pantone#238C)

(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 expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
furnizare de 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,
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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, furnizarea 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
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
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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).

───────

(210) M 2022 01282 (111)185853
(151) 18/02/2022
(732) BUSINESS MICROCREDIT IFN

SA, STR. ETERNITATE NR.76,
CLĂDIREA AXA PLUS, ET.3, JUD.
IAȘI, IAȘI, 700329, IAȘI, ROMANIA

(540)

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

cu nr. OSIM 1016530 din data 10.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: “BUSINESS" si "MICROCREDIT".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11; 05.03.15; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 26.04.01; 26.04.09

(591) Culori revendicate:verde ( HEX
#26ce3f, HEX #108e23), alb (HEX
#ffffff), negru (HEX #000000)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

(210) M 2022 01284 (111)185854
(151) 18/02/2022
(732) BUSINESS MICROCREDIT IFN

SA, STR. ETERNITATE NR. 76,
CLADIREA AXA-PLUS, ETAJ 3,
JUD. IAȘI, IAȘI, 700329, IAȘI,
ROMANIA

(540)

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

cu nr. OSIM 1016531 din data 10.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: “BUSINESS" si "MICROCREDIT".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11; 26.11.01; 26.11.07; 26.04.01;
26.04.09; 05.03.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff), verde (HEX
#26ce3f, HEX #108e23)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

───────

───────
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(210) M 2022 01291 (111)186506
(151) 18/02/2022
(732) CLAUDIU- FLORIN NISIPAȘIU,

STR. PĂCII NR. 1D, JUD.
MEHEDINȚI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

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

cu nr. OSIM 1016564 din data 10.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: “SECUNDAR“ pentru urmatoarele
produse din clasa 14: "ace de ceasornic, ace

pentru ceasuri, piese de ceasornic, piese
pentru ceasornice, piese pentru ceasuri, piese
pentru instrumente de masurare a timpului".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
17.01.02

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

clase:
14. Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace bijuterii pentru pălării,
ace de ceasornic, ace de cravată, ace de
pălărie ornamentale, ace de rever (bijuterii),
ace ornamentale din metale prețioase, ace
pentru ceasuri, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecția împotriva impactului,
abraziunii și deteriorării monturii și pietrelor,
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, 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 de recunoștință pentru
angajați, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii din metale prețioase placate,
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 cap, bijuterii
pentru copii, bijuterii pentru față, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii pentru
uz personal, bijuterii personale, bijuterii placate
cu aliaje din metale prețioase, bijuterii sub
formă de articole din pietre prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, ceasuri cu brățară,
brățări, 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
de chei din metale prețioase, brelocuri din
imitație de piele, brelocuri din metale comune,
brelocuri din piele, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri în formă de ceas, brelocuri metalice,
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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 mici, 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,
chei amulete placate cu metale prețioase,
podoabe din chihlimbar, perle din hihlimbar
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 etc.), cutii
suvenir din metale prețioase, decorațiuni adezive
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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, esapamente (mecanisme
pentru ceasuri), 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
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,
lanțuri răsucite confecționate din metale
prețioase, 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 acționate
electronic 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 de aur, 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, misbaha (mătănii), 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, obiecte de artă
din metal (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
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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.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
comercială în managementul afacerilor,
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 materie de management,
consultanță în planificarea afacerilor, coordonare
de expoziții în scopuri comerciale, 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
prezentări în scopuri publicitare si comerciale,
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 afacerilor, 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, 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 comerciale, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, realizarea de
evenimente comerciale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
import și export, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata pentru ceasuri, bijuterii,

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, ace pentru
parură, pendule, pendule (ceasornicărie),
perle artificiale, perle (bijuterie), perle de
cultură, perle naturale, piese de mecanism
de ceas, piese pentru ceasornice, piese
pentru ceasuri, 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, ștrasuri pentru corp, suporturi pentru
ceasornice, suporturi pentru inele din metale
prețioase, talismane (bijuterii) din metale
comune, talismane pentru brățări, talismane
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ochelari de soare, parfumuri , accesorii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
ceasuri, bijuterii, ochelari de soare, parfumuri,
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu ochelari de soare, rame de ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, rame de ochelari fabricate dintr-o
combinație de metal și plastic, rame de ochelari
nemontate, testare de marcă, regruparea în
beneficiul tertilor, a unei game variate de produse
in special ceasuri, articole de ceasornicarie si
accesorii, bijuterii, ochelari de soare, parfumuri,
(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
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic,
online, cu amănuntul sau cu ridicata a produselor
proprii.

───────

(210) M 2022 01296 (111)186166
(151) 19/02/2022
(732) FOX MAG RO S.R.L., STR. MIHAI

BRAVU, JUD. ILFOV, AFUMAȚI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(540)

FOXMAG24

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 02.05.27; 02.01.16; 02.01.23

(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, 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
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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,
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
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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, măștihidratante, 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
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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, 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
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,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, 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
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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,
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.
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
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz

838



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

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

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   rezervã/huse pentru anvelope de
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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, suporturi ortopedice
si orteze, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
de exemplu, cupe menstruale, pesare,
prezervative, saltele pentru naștere, pense
auriculare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
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

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
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contra căldurii pentru vehicule, paravane
despărțitoare pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuriaerodinamice
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

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, amortizoarede
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
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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

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
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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 (instrument muzical),
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,
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 (instrument
muzical), 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 (instrumente muzicale),
violoncele, viori, vârfuri pentru comutatoare
de chitară, instrumente muzicale cu clape
(orga), piane, instrumente muzicale electronice,
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claviaturi pentru piane, tromboane (instrumente
muzicale), pipa (chitare chinezești), mandoline,
clarinete.chitare, flaute cu cioc (instrumente
muzicale), pedale pentru tobe (instrumente
muzicale), clape pentru instrumente muzicale,
tastaturi electronice (instrumente muzicale),
chitare electrice, sheng (instrumente de
suflat chinezești), instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), claviaturi pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
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 din hartie 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, trafalete, rulouri
pentru trafalete, seturi de pictură pentru artiști,
suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvițe
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 (articole de
papetarie), 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
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
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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), 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 (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, flipcharturi 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),
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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 (tiparite), 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.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din
piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe

textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele
sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,
piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
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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, 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, 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

pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,
centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte
pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători
de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
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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 (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
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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,
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),
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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.
24. Prosoape de față, saci dormit campare
campare, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
plase de țânțari tratate cu insecticid, foi de
pânză groasă de cânepă pentru protecție,
etichete din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din

materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile
pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,
covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din
materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),
material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
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textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din

materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
tricotate din fire de lână, materiale combinate pe
bază de lână, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec de cânepă și lână,
țesături din lână folosite la fabricarea costumelor,
pilote cu puf de gâscă, huse pentru pilote și
plăpumi, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), materiale de mătase,
țesături de mătase, pături din mătase, țesături
de mătase pentru mobilier, pături de pat din
mătase, țesături tricotate din fire de mătase,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesături din amestec de mătase și bumbac, fețe
decorative pentru perne, huse pentru perne,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, cuverturi
matlasate, cuverturi de pat matlasate, huse
pentru cuverturi matlasate, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), cuverturi matlasate din frotir, lenjerie de
pat, așternuturi de pat (lenjerie), apărători pentru
pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat pentru
bebeluși, pături pentru pătuțuri, cuverturi pentru
paturi, pături pentru nou-născuți, draperii textile,
draperii opace, plăpumi, plăpumi de puf, plăpumi
cu puf de gâscă, prosoape din materiale textile,
prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluși, saci de dormit, saci de dormit (lenjerii),
căptușeli pentru saci de dormit, saci de dormit
pentru bebeluși, cearșafuri (cearceafuri cu tiv
elastic), tafta (țesătură), muselină (țesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele) pernă din
spumă cu memorie.

───────
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(210) M 2022 01299 (111)186479
(151) 19/02/2022
(732) IOAN ZAHARIA, BD. TIMIȘOARA

NR. 35, BL. OD6, SC.3, ET.6,
AP.100, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BICUBU BIscuiți CU
BUcurie BISCUIȚI DE

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

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1016563 din
data 10.06.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirilor: “BISCUIȚI

DE CASĂ" si "REȚETĂ ORIGINALĂ"

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 08.01.09; 02.09.01

(591) Culori revendicate:maro (HEX #c0a87e,
HEX #bf9f60, HEX #9d753c, HEX
#9e876c), negru (HEX #000000), alb

(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).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01310 (111)186447
(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
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1018752/06.07.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”CHATBOT”.

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

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

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
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,
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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 01312 (111)186014
(151) 21/02/2022
(732) BEGOPERSIST SRL, STR.

GEORGE TOPIRCEANU NR.
9, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

DOMENIILE AMIRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.07.21

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

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
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de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, organizare
de cazare pentru turiști, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
pentru vacanțe, servicii de restaurant si bar,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi).
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 01319 (111)186200
(151) 21/02/2022
(732) LEXALEGALTECH SRL, STR.

VICTORIEI BLOC 47, AP. 12, ET.
3, JUDEȚ MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430072, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

LEXA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
42. Servicii IT.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2022 01322 (111)185856
(151) 21/02/2022
(732) FLORITAL CONSULTING SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 3, BL.
M10, SC. 3, ET. 1, AP. 79, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLORITAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare de afaceri, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, furnizare de asistență în afaceri,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
management de afaceri comerciale, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul societății (pentru
terți), organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare corporativă,
servicii de administrare a afacerilor, servicii
de administrare pentru birou (pentru terți),
servicii de afaceri privind înființarea de afaceri,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, consultanță în afaceri,
servicii de consultanță privind prelucrarea de
date, servicii de consultanță și consiliere în
managementul afacerilor, servicii de expertiză
în afaceri, contabilitate, consultanță fiscală
(contabilitate), consiliere (contabilitate) fiscală,
contabilitate și audit, planificarea obligațiilor
fiscale (contabilitate), evidență contabilă și
contabilitate, contabilitate, în special evidență
contabilă, consultanţă cu privire la contabilitate,
servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, consultanță în management,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță
în domeniul auditului, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță privind eficiența
afacerilor.

───────
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(210) M 2022 01326 (111)186136
(151) 21/02/2022
(732) MARIA MARKOV, SAT EFTIMIE

MURGU, NR. 81, JUDEȚ CARAȘ
SEVERIN, EFTIMIE MURGU,
327190, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

LA MOARA DIN GRADINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 07.01.09; 07.01.24

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de bufete cu autoservire,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de gătit,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea
de alimente, cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii oferite de

hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, închiriere de camere, închiriere de
corturi.

───────

(210) M 2022 01328 (111)186386
(151) 21/02/2022
(732) IRINA ȘERBAN, STR.

LUNTRAȘULUI, NR. 14A, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUȚITUL DE
ARGINT, NR. 68, ETAJ 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

I SEE U

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.04

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
local public, servicii de restaurante, servicii de
baruri.

───────
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(210) M 2022 01330 (111)186207
(151) 21/02/2022
(732) CHINA TOBACCO GUANGDONG

INDUSTRIAL CO., LTD.,
LINHEXIHENG ROAD, TIANHE,
8TH-16TH FLOOR, NO. 186,
GUANGZHOU, CHINA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR.AUREL VLAICU, NR. 94,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IN G

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.23; 24.15.01; 24.15.08

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

34. Tutun, țigări care conțin înlocuitori de tutun,
nu de uz medical, țigări, suporturi de tigari,
vaporizatoare orale pentru fumători, chibrituri,
brichete pentru fumători, hârtie pentru țigară,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
tutun, țigări electronice, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigărilor.

───────

(210) M 2022 01337 (111)186315
(151) 21/02/2022
(732) AL-RAWE TAHER, STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Claudia Monica Frisch, ȘOS.
PANTELIMON NR. 243, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sakura

(531) Clasificare Viena: 05.05.22; 27.05.01;
26.01.02; 26.01.03; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.07

(591) Culori revendicate:roșu închis, crem,
alb

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

21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, obiecte de artă din porțelan,
pământ ars sau sticlă, artă murală din ceramică
în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă murală
din porțelan în 3D, artă murală din sticlă în
3D, artă murală din teracotă în 3D, bibelouri
de porțelan, busturi din porțelan, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate

856



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate din
porțelan, căni fabricate din sticlă, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănire, căni spedale cu
muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace pentru
platouri de brânză, capace pentru farfurii, capace
pentru vase, capace pentru untiere, capace
pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă), ceainice,
cutii pentru ceai, produse ceramice pentru
menaj ceainice cu fluier, ceainice din metale
prețioase, cești, cești de cafea, cești de ceai,
cești și căni, servicii de condimente, crăticioare
din ceramică, cupe, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, damigene,
dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru
sticle, dozatoare portabile pentru băuturi,
obiecte din faianță, farfurii, farfurii decorative,
farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane de
sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmadi, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipients pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea

din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiede decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăd din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristeii lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
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(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (exduzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din sticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea vânzărilor,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare din sticlă și porțelan, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare din sticlă și porțelan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de cumpărare

de produse pentru terți, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenții de
import și export, regruparea în beneficiul terților,
a unei game diverse de produse, in special
a celor solicitate în clasa 21 (cu excepția
transportului acestora), permițând dienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste produse, astfel de servicii pot fi
furnizate de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul siteurilor
web, al emisiunilor de tip teleshopping, comerț
în spațiu fizic sau online, cu amănuntul sau cu
ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2022 01339 (111)185939
(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)

Roberto Rocca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.11.02

(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
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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 01341 (111)185940
(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

(591) Culori revendicate:negru, verde
(Pantone 802 C)

(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
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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 (111)185941
(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

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

(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.

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

(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

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

(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 01345 (111)185943
(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”

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

(210) M 2022 01344 (111)185942
(151) 21/02/2022
(732) FUNDACIÓN CAMPANA, PASAJE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;

26.11.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

(Pantone 165C)
(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 (111)185978
(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, roz (HEX
#d50277)

(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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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
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
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(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,
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.

───────

(210) M 2022 01350 (111)186522
(151) 21/02/2022
(732) ADRIAN IONUT POPA, STR. LT.

VICTOR MANU, NR. 30A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

R

(531) Clasificare Viena: 27.05.21
(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, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și prezentare de spectacole, planificare și
coordonare de petreceri (divertisment), servicii
de cluburi (discoteci), spectacole de focuri de
artificii, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, divertisment muzical,
furnizare   de   atracții   pentru   vizitatori  în
scopuri culturale,  furnizare  de  atracții  pentru 
vizitatori în  scopuri  de  divertisment,  furnizare 
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43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea

temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii de fast-
fooduri, servicii de snack-baruri, servicii de
catering, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de rezervare a meselor, rezervare
de cazare la hotel, servicii de rezervare la
hoteluri, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, furnizarea
de recenzii despre restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, pensiuni, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de spații special amenajate

decentre de recreere, furnizare de instalații 
de karaoke,  furnizare  de  instalații  de 
recreere, furnizare  de  servicii  recreative 
acvatice, servicii sportive și de fitness, servicii 
recreative pentrupersoanele în vârstă, servicii 
recreative  legate de  drumeții  și  camping, 
servicii  de  spectacole în  direct,  servicii  de 
recepții pentru companii (divertisment), servicii 
de   recepție    (divertisment),    servicii  de 
planificare  de  petreceri,  servicii de  închiriere 
de  echipamente  și  instalații pentru  educație, 
divertisment,  sport  și  cultură, servicii  de 
educație, instruire și divertisment, servicii de 
divertisment în centre de vacanță,servicii de 
divertisment  furnizate  la  cluburi sportive 
private  (country  club),  servicii  de  centre de 
amuzament pentru taberele de vacanță,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
planificarea de recepții (divertisment), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii oferite de tabere de recreere, servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educaţional şi divertisment.
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pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 01360 (111)186675
(151) 22/02/2022
(732) MARIUS PĂTROI, STR. RENNES,

NR.16, AP.5, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, 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)

Empire VENTURE CAPITAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05; 26.11.07; 26.11.12

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

clase:
9. Software de calculator descărcabil pentru
administrarea tranzacțiilor cu criptomonedă
folosind tehnologia blockchain, chei criptografice
descărcabile pentru primit și cheltuit criptoactive,
chei criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, software pentru utilități,
securitate și criptografie, software pentru
criptografie.
36. Servicii de investiții, schimburi financiare,
servicii financiare, monetare și bancare,
investiții financiare, gestiunea investițiilor,
consiliere în investiții, administrare de
investiții, cercetări de investiții, investiții
de capital, monitorizarea performanței
investițiilor, managementul investițiilor bursiere,
monitorizarea fondurilor de investiții, investiții
prin mijloace electronice, managementul
portofoliului de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii fiduciare de investiții,
administrarea fondurilor de investiții, servicii
de investiții financiare, organizare de investiții
financiare, servicii administrative privind

investițiile, servicii pentru investiții de bani,
servicii de consultanță privind investițiile, servicii
fiduciare și de consultanță în investiții, schimb
valutar virtual, servicii valutare virtuale, servicii
de transfer valutar virtual, schimb financiar de
monede virtuale, transfer electronic de monede
virtuale, servicii de informații financiare cu
privire la valută, servicii financiare în legătură
cu monede digitale, comerț și schimb valutar,
furnizare de servicii financiare prin intermediul
unei rețele globale de computere sau prin
internet, schimburi financiare de criptomonede,
transfer electronic de criptoactive, gestiunea
activelor financiare, gestionare a activelorl,
servicii de gestionare a activelor.
42. Furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
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, servicii de
clasificare a monedelor, blockchain ca
serviciu (baas), stocare de date folosind
tehnologia blockchain, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, servicii de autentificare
a utilizatorilor prin tehnologie blockchain,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, furnizare de
uz temporar online de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
de calculator, gestionare de active digitale,
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, minare de criptomonede.

───────
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(210) M 2022 01361 (111)185879
(151) 22/02/2022
(732) MAR JOBS CONSULTING

SRL, STR COOPERATIEI, NR.
3-5, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130086,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

iCity
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, demolări de clădiri.

───────

(210) M 2022 01362 (111)186533
(151) 22/02/2022
(732) SANDWICH ALA BUN SRL, SAT

BRADULET, NR.86B, JUDETUL
BRASOV, BRADULET, 500113,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ĂLA BUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.01.04

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2022 01365 (111)186676
(151) 22/02/2022
(732) ADAGIO CLUB OLD S.R.L.,

STR. STIRBEI VODA, NR.50,
ET. PARTER, AP.1, SECTOR 1,
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)

ZODIACO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, livrare de alimente, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri
tip snack-bar, 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 restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(591) Culori revendicate: maro
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(210) M 2022 01372 (111)186362
(151) 22/02/2022
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ MUNICIPIUL
DEVA, PIAȚA UNIRII NR. 4,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ALEARGĂ ÎN
CETATE NOAPTEA

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

41. Divertisment, activități sportive și culturale.
───────

(210) M 2022 01375 (111)186002
(151) 22/02/2022
(732) IANCU GRAMENI, STR.

OLTENILOR NR. 10, JUDETUL
CONSTANTA, SAT SINOIE,
COMUNA MIHAI VITEAZU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FRIOLI PASTA DE AUTOR

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasa
berarie.

───────

STR. SERG. MAJ. GHEORGHE
IORGA NR. 8, BL. 53, SC. 1, ET.
1, AP. 5, SECTOR 5, BUCURESTI,
051817, ROMANIA

(540)

GORAND
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;

26.05.18
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, software.
36. Administrarea locuințelor, administrare de
imobile.

───────

(210) M 2022 01382 (111)186354
(151) 22/02/2022
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UROCISTIN BY MEDICINAS

(210) M 2022 01381 (111)186412
(151) 22/02/2022
(732) GORAND ADMINISTRARE S.R.L.,
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing.

───────

(210) M 2022 01392 (111)186605
(151) 22/02/2022
(732) RIKKO STEEL SRL, STR. ŞTEFAN

CEL MARE NR. 28, 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)

RikkoTherm Facade
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Producţie de materiale metalice pentru
structuri şi construcţii, construcţii metalice
transportabile, cabluri şi fire neelectrice din
metal comun, fierărie, articole mici din armătură
metalică, oțel, structuri din oțel, țevi și tuburi
metalice, țevi de fontă, învelișuri metalice pentru
țevi, țevi metalice cu bride, coturi metalice
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi, țevi
din oțel inoxidabil, armături de oțel pentru
construirea planșeelor de beton, fațade din
metal, tavane suspendate metalice, acoperiri
metalice pentru tavane, articole din metal pentru
placarea tavanelor, placaje metalice pentru
pereți, pardoseli metalice, acoperișuri metalice,
componente metalice pentru acoperiș, țigle
metalice de acoperișuri, foi metalice pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru acoperișuri, membrane
metalice pentru acoperișuri.
17. Producţie de materiale de construcţii
plastice şi răşini în formă extrudată pentru
utilizare în fabricare, producţie de materiale
de etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi
şi furtunuri flexibile, nemetalice, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate
şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate
aceste materiale, fibră de sticlă și vată
de sticlă, vată de sticlă pentru izolații,
vată de sticlă folosită ca material de
izolare, vată minerală (izolant), granule
din polistiren extrudat, poliester (izolație),
izolatori, izolatori electrici, izolatori acustici,
învelișuri industriale (izolație), izolații pentru
construcții, izolație pentru țevi, pâslă pentru
izolații, rășini acrilice izolatoare, benzi adezive
izolatoare, material izolator pentru acoperișuri,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, benzi
de etanșare din mastic bituminos metalizate

878

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare și
preparate dietetice, medicamente pe bază de
plante, preparate din plante de uz medical,
extracte din plante de uz medical, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
preparate farmaceutice destinate utilizării în
urologie, compoziții din plante medicinale de
uz medical, preparate și substanțe farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, elixiruri (preparate farmaceutice),
preparate și substanțe farmaceutice, extracte
din plante medicinale, folosite în scop medical,
extracte din plante medicinale.
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(altele decât cele pentru construcții), membrane
polimerice, membrane de etanșare nemetalice,
membrane impermeabile pentru izolare,
membrane impermeabile confecționate din
polimeri, membrane de secvențiere din
poliamide, membrane impermeabile utilizate în
producție, membrane și materiale de filtrare
sintetice semiprocesate, barieră antivapori
stratificată, acoperire din plastic destinată
utilizării în industria de construcții ca barieră
antivapori, masticuri pentru izolare, manșoane
pentru țevi, căptușeli pentru țevi (nemetalice)
pentru etanșarea țevilor, joncțiuni pentru țevi
(nemetalice), conectori nemetalice pentru țevi,
racorduri de țevi nemetalice, fitinguri nemetalice
pentru țevi, compoziții pentru etanșarea țevilor,
accesorii (nemetalice) pentru țevi flexibile, tuburi
și țevi din cauciuc, cămăși (de izolare) pentru
țevi, țevi din plastic izolate termic, cuplaje
și îmbinări nemetalice pentru țevi, vopsele
izolante pentru fațade, vopsele izolatoare pentru
pereți, materiale fonoabsorbante pentru pereți,
acoperiri pentru pereți pentru amortizarea
sunetelor, benzi cu adeziv folosite cu materiale
de acoperire a pardoselii.
19. Producţie de materiale de construcţii,
nemetalice, pentru clădiri şi construcţii, tevi rigide
cu excepția celor de metal pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, emulsii de bitum polimeric pentru
suprafețe de șosele, membrane bituminoase
hidroizolante ranforsate cu fibră de sticlă,
produse bituminoase sub formă de membrane
pentru impermeabilizare, produse bituminoase
sub formă de membrane pentru hidroizolare,
produse de izolare a acoperișului pe bază de
bitum, produse de izolare a asfaltului pe bază
de bitum, produse de izolare a căilor de acces
pe bază de bitum, produse bituminoase sub
formă de foi pentru hidroizolarea suprafețelor
de acoperiș, membrane pvc pentru acoperiș,
membrane de etanșare bituminoase, membrane
hidroizolatoare din materiale plastice sintetice,
masticuri pentru acoperiș pe bază de asfalt, țevi
din ciment, țevi din beton, placaje exterioare
din fibrociment, beton, beton preparat, beton
armat, beton polimer, beton refractar, beton
sintetic, plăci de beton, fațade nemetalice,
fațade din materiale nemetalice, fațade pentru
construcție (nemetalice), placare nemetalică
pentru fațade, foi pentru acoperirea fațadelor
din materiale celulare tencuite cu mortar, tavane
suspendate nemetalice, suprafețe texturate
pentru tavane, plăci nemetalice pentru placarea
tavanelor, pereți (nemetalici), suprafețe texturate
pentru pereți, panouri nemetalice pentru
pereți, pereți interiori din materiale nemetalice,

pardoseli nemetalice, pardoseli de parchet și
plăci de parchet, materiale sintetice pentru
confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, acoperișuri nemetalice, jgheaburi
nemetalice de acoperiș, carton asfaltat pentru
acoperiș, plăci pentru acoperiș nemetalice,
straturi de izolație pentru acoperiș, plăci
de plastic pentru acoperiș, plăci pentru
acoperiș (din lemn), asfalt destinat utilizării
la acoperișuri, materiale nemetalice pentru
armarea acoperișurilor, materiale de construcție
nemetalice pentru acoperișuri.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor : materiale de construcţii (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).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, servicii de construcții civile, servicii de
construcții industriale, construcţia şi demolarea
de clădiri, drumuri şi poduri, întreținere de
drumuri, închirierea de unelte (scule), maşini sau
echipamente pentru construcţii.
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, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană, topografie, proiectare
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
măsurători de mediu în cadrul structurilor de
construcții civile, studii topografice de terenuri și
drumuri publice.

───────
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(210) M 2022 01393 (111)186607
(151) 22/02/2022
(732) RIKKO STEEL SRL, STR. ŞTEFAN

CEL MARE NR. 28, 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)

RIKKO STEEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02; 26.01.04; 27.05.24

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

6. Producţie de materiale metalice pentru
structuri şi construcţii, construcţii metalice
transportabile, cabluri şi fire neelectrice din
metal comun, fierărie, articole mici din armătură
metalică, oțel, structuri din oțel, țevi și tuburi
metalice, țevi de fontă, învelișuri metalice pentru
țevi, țevi metalice cu bride, coturi metalice
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi, țevi
din oțel inoxidabil, armături de oțel pentru
construirea planșeelor de beton, fațade din
metal, tavane suspendate metalice, acoperiri
metalice pentru tavane, articole din metal pentru
placarea tavanelor, placaje metalice pentru
pereți, pardoseli metalice, acoperișuri metalice,
componente metalice pentru acoperiș, țigle
metalice de acoperișuri, foi metalice pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru acoperișuri, membrane
metalice pentru acoperișuri.
17. Producţie de materiale de construcţii
plastice şi răşini în formă extrudată pentru
utilizare în fabricare, producţie de materiale
de etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi
şi furtunuri flexibile, nemetalice, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate
şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate
aceste materiale, fibră de sticlă și vată

de sticlă, vată de sticlă pentru izolații,
vată de sticlă folosită ca material de
izolare, vată minerală (izolant), granule
din polistiren extrudat, poliester (izolație),
izolatori, izolatori electrici, izolatori acustici,
învelișuri industriale (izolație), izolații pentru
construcții, izolație pentru țevi, pâslă pentru
izolații, rășini acrilice izolatoare, benzi adezive
izolatoare, material izolator pentru acoperișuri,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, benzi
de etanșare din mastic bituminos metalizate
(altele decât cele pentru construcții), membrane
polimerice, membrane de etanșare nemetalice,
membrane impermeabile pentru izolare,
membrane impermeabile confecționate din
polimeri, membrane de secvențiere din
poliamide, membrane impermeabile utilizate în
producție, membrane și materiale de filtrare
sintetice semiprocesate, barieră antivapori
stratificată, acoperire din plastic destinată
utilizării în industria de construcții ca barieră
antivapori, masticuri pentru izolare, manșoane
pentru țevi, căptușeli pentru țevi (nemetalice)
pentru etanșarea țevilor, joncțiuni pentru țevi
(nemetalice), conectori nemetalice pentru țevi,
racorduri de țevi nemetalice, fitinguri nemetalice
pentru țevi, compoziții pentru etanșarea țevilor,
accesorii (nemetalice) pentru țevi flexibile, tuburi
și țevi din cauciuc, cămăși (de izolare) pentru
țevi, țevi din plastic izolate termic, cuplaje
și îmbinări nemetalice pentru țevi, vopsele
izolante pentru fațade, vopsele izolatoare pentru
pereți, materiale fonoabsorbante pentru pereți,
acoperiri pentru pereți pentru amortizarea
sunetelor, benzi cu adeziv folosite cu materiale
de acoperire a pardoselii
19. Producţie de materiale de construcţii,
nemetalice, pentru clădiri şi construcţii, tevi rigide
cu excepția celor de metal pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, emulsii de bitum polimeric pentru
suprafețe de șosele, membrane bituminoase
hidroizolante ranforsate cu fibră de sticlă,
produse bituminoase sub formă de membrane
pentru impermeabilizare, produse bituminoase
sub formă de membrane pentru hidroizolare,
produse de izolare a acoperișului pe bază de
bitum, produse de izolare a asfaltului pe bază
de bitum, produse de izolare a căilor de acces
pe bază de bitum, produse bituminoase sub
formă de foi pentru hidroizolarea suprafețelor
de acoperiș, membrane pvc pentru acoperiș,
membrane de etanșare bituminoase, membrane
hidroizolatoare din materiale plastice sintetice,
masticuri pentru acoperiș pe bază de asfalt, țevi
din ciment, țevi din beton, placaje exterioare
din fibrociment, beton, beton preparat, beton
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armat, beton polimer, beton refractar, beton
sintetic, plăci de beton, fațade nemetalice,
fațade din materiale nemetalice, fațade pentru
construcție (nemetalice), placare nemetalică
pentru fațade, foi pentru acoperirea fațadelor
din materiale celulare tencuite cu mortar, tavane
suspendate nemetalice, suprafețe texturate
pentru tavane, plăci nemetalice pentru placarea
tavanelor, pereți (nemetalici), suprafețe texturate
pentru pereți, panouri nemetalice pentru
pereți, pereți interiori din materiale nemetalice,
pardoseli nemetalice, pardoseli de parchet și
plăci de parchet, materiale sintetice pentru
confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, acoperișuri nemetalice, jgheaburi
nemetalice de acoperiș, carton asfaltat pentru
acoperiș, plăci pentru acoperiș nemetalice,
straturi de izolație pentru acoperiș, plăci
de plastic pentru acoperiș, plăci pentru
acoperiș (din lemn), asfalt destinat utilizării
la acoperișuri, materiale nemetalice pentru
armarea acoperișurilor, materiale de construcție
nemetalice pentru acoperișuri.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor : materiale de construcţii (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).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, servicii de construcții civile, servicii de
construcții industriale, construcţia şi demolarea
de clădiri, drumuri şi poduri, întreținere de
drumuri, închirierea de unelte (scule), maşini sau
echipamente pentru construcţii.
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, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană, topografie, proiectare
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
măsurători de mediu în cadrul structurilor de
construcții civile, studii topografice de terenuri și
drumuri publice.

───────

(210) M 2022 01399 (111)186243
(151) 22/02/2022
(732) GUERILLA MAGIC FIVE, B-DUL

INDEPENDENTEI NR. 23 BIS,
ETAJ MANSARDA 1 CAMERA
2, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

magic5

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.04.11

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

clase:
42. Programare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, proiectare și dezvoltare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
proiectare și dezvoltare de pagini principale
și site-uri web, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru
terți, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-
uri web, dezvoltare de software, design și
dezvoltare de software, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
software pentru terți, dezvoltare și testare
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de software, dezvoltare de software pentru
drivere, dezvoltare de software-uri multimedia
interactive.

───────

(210) M 2022 01406 (111)185845
(151) 22/02/2022
(732) IT LABS TRAINING &

DEVELOPMENT S.R.L., STR.
IOAN BUDAI-DELEANU, NR. 13A,
MANSARDĂ, CAMERA 1, JUD
TIMIȘ, TIMISOARA, 300146, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

IT-Labs

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
16.01.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(R64G97B172), albastru deschis
(R105G184B230), portocaliu
(R240G129B51)

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

41. Educație, instruire
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

───────

STR. MOARA DE FOC, NR. 35,
JUD. IAȘI, IAȘI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Dormi bine, ești bine.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice şi medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman, plasturi, materiale de
pansat.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor din clasele 3 și 5 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, sau prin intermediul site-urilor web,
promovare comerciala, servicii de comerț online
cu amănuntul referitoare la produsele din clasele
3 și 5.

───────

(210) M 2022 01411 (111)185900
(151) 23/02/2022
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
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(210) M 2022 01413 (111)185863
(151) 23/02/2022
(732) SC AMANET AUTO SRL, ŞOS.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 31,
BL. 29, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AmanetAuto.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
26.04.01

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

35.  Servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, publicitate prin internet pentru
vânzare bunuri mobile, publicitate, publicitate
online, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate şi marketing, publicitate şi reclamă,
publicitate în reviste, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, servicii
de publicitate exterioară, servicii promoţionale
de publicitate, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate în cinematografe,
agenţii de publicitate, promovare(publicitate) de
concerte, publicitate directă prin poştă, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de promovare şi publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, servicii de
publicitate şi marketing, publicitate pentru terţi pe
internet, servicii de publicitate şi reclamă, servicii
de publicitate în presă, servicii de publicitate
furnizate prin internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet.

───────

(210) M 2022 01419 (111)186411
(151) 23/02/2022
(732) DESPEC INTERNATIONAL

SA, SOS. BUCURESTI NORD
NR.10 ,GLOBAL CITY BUSINESS
PARK, CORP O11, SALA MEETING
2, ETAJ 10, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DESPEC international

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 29.01.12

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

clase:
5. Laxative, pilule pentru slăbit, adjuvanți
pentru uz medical, preparate astringente de
uz medical, acaricide, aconitină, aldehide de
uz farmaceutic, algicide, alginat pentru uz
farmaceutic, ioduri alcaline de uz farmaceutic,
alcaloizi de uz medical, alcool medicinal,
preparate din aloe vera pentru uz farmaceutic,
amalgam dentar, aminoacizi de uz medical,
aminoacizi de uz veterinar, analgezice,
anestezice, scoarță de angostura (arbori din
america de sud de tip galipea officinalis
sau cusparia trifoliata) de uz medical, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, antibiotice, preparate pentru
distrugerea păduchilor (pediculicide), șampoane
pediculicide, paraziticide, antiseptice, tampoane
de vată antiseptice, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, pastile pentru
suprimarea apetitului, remedii pentru medicina
umană, medicamente de uz veterinar, remedii
de uz dentar, remedii contra constipațieI, vată
sterilă (aseptică), ceaiuri antiastmatice, eteri
de uz farmaceutic, produse caustice de uz
farmaceutic, bandaje de uz medical pentru
ochi, acetați de uz farmaceutic, scutece chiloței
pentru bebeluși, alimente pentru bebeluși,
săruri de uz medical pentru baie, preparate
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pentru baie de uz medical, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene de uz medical sau
veterinar, preparate bacteriologice de uz medical
sau veterinar, fibre dietetice, balsamuri de uz
medical, preparate balsamice de uz medical,
bandaje pentru pansat, scoarțe de copac
de uz farmaceutic, vată de uz medicinal,
calmante, culturi de țesuturi biologice pentru
uz veterinar, preparate biologice de uz
medical, preparate biologice de uz veterinar,
biocide, preparate pe bază de bismut pentru
uz farmaceutic, subnitrat de bismut de uz
farmaceutic, apă de plumb, sânge pentru uz
medical, hematogen, lipitori de uz medical,
plasmă sangvină, creioane hemostatice, tablete
de uz farmaceutic, pilule pentru bronzat, brom
de uz farmaceutic, pudră de cantaridă, produse
chimice pentru tratarea mălurei, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
plantele cerealiere, produse chimice pentru
tratamentul filoxerei, produse chimice pentru
tratarea bolilor viței de vie, anticoncepționale
(produse chimice), conductori chimici pentru
electrozi de electrocardiograf, produse chimice
pentru tratarea manei, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice de uz
medical, preparate chimice de uz farmaceutic,
preparate chimice de uz veterinar, reactivi
chimici de uz medical sau veterinar,
produse chimico farmaceutice, chinchină de uz
medical, chinolină de uz medical, implanturi
chirurgicale formate din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, cloral hidrat de uz farmaceutic,
cloroform, scoarță de condurango de uz medical,
curara, prosoape sanitare, decocturi de uz
farmaceutic, cimenturi dentare, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile,
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, dezinfectante, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, dezinfectante folosite
pentru igienă, săpunuri dezinfectante, detergenți
(detersivi) de uz medical, pâine pentru diabetici,
adaptată în scopuri medicale, preparate de
diagnosticare, preparate de diagnosticare pentru
uz veterinar, reactivi biomarkeri de diagnostic
pentru uz medical, diastaze de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, alimente dietetice de
uz medical, digitalină, ulei eteric de mărar
de uz medical, droguri de uz medical, aliaje
de metale prețioase de uz stomatologic,
preparate albuminoase de uz medical, elixiruri
(preparate farmaceutice), gențiană de uz
farmaceutic, enzime de uz medical, enzime
de uz veterinar, preparate enzimatice de uz
medical, preparate enzimatice de uz veterinar,
acetat de aluminiu de uz farmaceutic, esteri de

uz farmaceutic, eucaliptol de uz farmaceutic,
eucalipt de uz farmaceutic, anason de uz
medical, fermenți de uz farmaceutic, grăsimi de
uz medical, grăsimi de uz veterinar, antipiretice,
făină de pește pentru uz farmaceutic, hârtie
pentru prins muște, clei pentru prins muște,
preparate pentru omorât muște, formaldehidă
de uz farmaceutic, produse contra degerăturilor,
unguent antidegerături de uz farmaceutic,
fungicide, acid galic de uz farmaceutic, gaz de uz
medical, alimente uscate prin înghețare adaptate
pentru uz medical, carne uscată prin înghețare
adaptată pentru uz medical, truse portabile
de medicamente, gelatină pentru uz, geluri
pentru stimularea sexuală, lăptișor de matcă
pentru uz farmaceutic, otrăvuri, glucoza de uz
medical, glicerină de uz medical, glicerofosfați,
amalgame dentare din aur, gaiacol de uz
farmaceutic, gumă de uz medical, gume-gutta
de uz medical, balsam de gurjun (gurgu,
gurgum sau gurjum) de uz medical, adezivi
pentru proteze dentare, hemoglobină, produse
antihemoroidale, agenți pentru combaterea
ciupercii de putregai uscat, drojdie de uz
farmaceutic, plasturi, remedii contra transpirației
picioarelor, remedii contra transpirației, erbicide,
cărbune de lemnde uz farmaceutic, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
extracte de hamei de uz farmaceutic, hormoni
de uz medical, ciment pentru copitele
animalelor, soluții contra bătăturilor, inele
pentru bătăturile de la picioare, produse
repulsive pentru câini, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), hidrastină, hidrastinină,
preparate imunostimulatoare, vaccinuri, fillere
dermice injectabile, scutece igienice pentru
incontinență, insecticide, insectifuge, șampoane
insecticide pentru animale, soluții insecticide
pentru spălături veterinare, lubrifianți sexuali
personali, alge roșii marine de uz medical,
izotopi de uz medical, jalapă, iod de uz
farmaceutic, ioduri de uz farmaceutic, iodoform,
tinctură de iod, pastă de jojoba de uz medical
(arbore fructifer meridional), săruri de potasiu
de uz medical, calomel (fungicide), sprayuri
refrigerante pentru uz medical, camfor de
uz medical, ulei camforat de uz medical,
zahăr candel cristalizat de uz medical, capsule
fabricate din polimeri pe bază de dendrimeri
pentru produse farmaceutice, capsule pentru
medicamente, cașete pentru uz farmaceutic,
carbonil (antiparazitar), cataplasme, catechu
(extract de acacia catechu) de uz farmaceutic,
gumă de mestecat de uz medical, cauciuc
de uz dentar, germicide, benzi adezive pentru
uz medical, benzi adezive pentru medicină,
ciment de os pentru chirurgie și ortopedie,
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cocaină, colagen de uz medical, colodiu de
uz farmaceutic, picături pentru ochi, comprese,
ierburi de fumat de uz medical, extracte din
plante de uz medical, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, creozot de uz farmaceutic, scoarță
de croton, culturi de microorganisme de uz
medical sau veterinar, lemn dulce de uz
farmaceutic, produse pentru distrugerea larveor,
ulei din ficat de cod, semințe de in de uz
farmaceutic, făină de in de uz farmaceutic,
lecitină de uz medical, linimente (preparate
farmaceutice lichide sau semisolide folosite
pentru fricțiuni sau aplicații locale), soluții pentru
lentile de contact, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor, loțiuni de uz farmaceutic, loțiuni de
uz veterinar, produse pentru purificarea aerului,
lupulină de uz farmaceutic, magnezie de uz
farmaceutic, malț de uz farmaceutic, băuturi
din lapte de malț de uz medical, emulsie
de migdale de uz farmaceutic, scoarță de
manglier de uz farmaceutic, lumânări pentru
masaj de uz terapeutic, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, preparate medicale
pentru slăbire, picături pentru ochi medicinale,
furaj medicamentos, poțiuni medicinale, loțiuni
de păr medicamentoase, ierburi medicinale,
infuzii medicinale, preparate medicinale pentru
creșterea părului, loțiuni medicinale după-ras,
săpunuri medicinale, șampoane medicinale,
șampoane medicinale pentru animale de
companie, ceai medicinal, preparate de toaletă
medicinale, șampoane uscate medicinale,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
apă de mare pentru băi medicinale, faină
de uz farmaceutic, apă de melisă pentru uz
farmaceutic, unsoare pentru muls, slipuri pentru
menstruaţie, mentol, fermenți lactici de uz
farmaceutic, lapte praf pentru copii mici, lactoză
pentru uz farmaceutic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, săruri de ape minerale, brățări
impregnate cu produse pentru respingerea
insectelor, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
sterilizante pentru soluri, produse antiurice,
preparate pentru calozități, produse pentru
odorizarea aerului, preparate pentru facilitarea
erupțieei dinților, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate pentru reducerea
activității sexuale, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, ceară pentru mulaje
dentare, moleschin de uz medical, chiloți
igienici, nămol pentru baie, nămoluri medicinale,
preparate pentru combaterea moliilor, hârtie cu
insecticid contra moliilor, apă de gură pentru
uz medical, corn de secară de uz farmaceutic,

scoarță de mirobolan de uz farmaceutic, bulion
de cultură pentru bacteriologie, alimente pe
bază de albumină de uz medical, substanțe
nutritive pentru microorganisme, suplimente
nutritive, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente nutritive pe bază de
alginat, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de glucoză, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, narcotice, bicarbonat de sodiu de uz
farmaceutic, săruri de sodiu de uz medical,
produse derivate din procesarea cerealelor
pentru uz dietetic sau medical, substanțe cu
acțiune în bolile de nervi, gumă cu nicotină
destinată utilizării ca sprijin în procesul renunțării
la fumat, plasturi cu nicotină destinați utilizării ca
ajutători pentru renunțarea la fumat, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
uleiuri medicinale, opiate, opiu, opodeldoc
(liniment), produse organoterapeutice, pastile
antioxidante, hârtie pentru cataplasme cu
muștar, zgărzi antiparazitare pentru animale,
produse antiparazitare, pectină de uz
farmaceutic, pepsine de uz farmaceutic, peptone
de uz farmaceutic, pudră de perle pentru uz
medicinal, pesticide, mentă de uz farmaceutic,
extracte vegetale de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, creioane caustice,
preparate farmaceutice, preparate pe bază
de var pentru uz famaceutic, preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreții, preparate
pentru arsuri solare de uz farmaceutic, produse
farmaceutice pentru îngrijirea pieleii, fenol de
uz farmaceutic, fosfați de uz farmaceutic,
preparate fitoterapeutice de uz medical, produse
anticriptogamice, pomezi de uz medical,
porțelan pentru proteze dentare, preparate
bronhodilatatoare, preparate cu oligoelemente
pentru consum uman și animal, produse pentru
sterilizare, propolis pentru uz farmaceutic,
suplimente proteice pentru animale, praf de
piretru, quassia (lemn amar) de uz medical,
quebracho de uz medical, alifie cu mercur,
substanțe radioactive de uz medical, radiu de
uz medical, otravă pentru șobolani, bețișoare
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fumigante, produse pentru fumigație, de uz
medical, hârtie de turnesol de uz medical, hârtie
de turnesol de uz veterinar, preparate pentru
curățarea lentile de contactlor, truse medicale
de voiaj, rădăcina de revent de uz farmaceutic,
săruri contra leșinului, ulei de ricin de uz
medical, substanțe de contrast radiologic pentru
uz medical, unguente de uz farmaceutic, săruri
de uz medical, săruri pentru băi de ape minerale,
sarsaparilla pentru uz medicinal, oxigen de uz
medical, băi de oxigen, chiloți absorbanți pentru
incontinență, acizi de uz farmaceutic, fire de
uz medical, somnifere, abrazivi de uz dentar,
preparate pentru distrugerea limacșilor, floare
de pucioasă de uz farmaceutic, fitile de sulf
(dezinfectante), muștar de uz farmaceutic, ulei
de muștar de uz medical, sinapisme, seruri,
medicamente seroterapeutice, produse sicative
de uz medical, siropuri de uz farmaceutic,
bandaje scapulare de uz chirurgical, produse
antisolare (unguente contra arsurilor solare),
celule stem de uz medical, celule stem
pentru uz veterinar, amidon de uz dietetic sau
farmaceutic, steroizi, tampoane pentru alăptat,
stricnină, substanțe astringente, sulfamide
(medicamente), supozitoare, extracte de tutun
(insecticide), țigarete fără tutun, de uz medical,
tampoane pentru menstruație, terebentină de
uz farmaceutic, ulei de terebentină de uz
farmaceutic, preparate terapeutice pentru baie,
ape termale, timol de uz farmaceutic, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), tincturi
de uz medical, tonice (medicamente),
transplanturi (țesuturi vii), glucoză de uz medical,
produse pentru distrugerea verminei, spălături
vaginale de uz medical, vaselină rectificată de uz
medical, tifon pentru pansamente, pansamente
de uz medical, pansamente chirurgicale, vată
hidrofilă, digestive de uz farmaceutic, produse
vezicante, produse veterinare, produse pentru
spălarea vitelor (insecticide), preparate cu
vitamine, seringi preumplute de uz medical,
creioane contra negilor, apă oxigenată de
uz medical, bețișoare cu vată pentru uz
medical, substanțe rășinoase insectifuge, tartru
de uz farmaceutic, scutece pentru animale
de companie, bureți vulnerari, antihelmintice,
rădăcini ale plantelor medicinale, materiale
pentru plombarea dinților, lacuri dentare, lemn
de cedru folosit ca insectifug, eteri de celuloză
de uz farmaceutic, esteri de celuloză de uz
farmaceutic, zahăr de uz medical.
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
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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
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, membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, 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
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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. Aparate de epilat electrice si neelectrice,
ustensile manuale pentru aranjarea părului,
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
aparate pentru găurirea urechilor, aparate
electrice de coafare, clești pentru întors
genele, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, cuțite de
potcovărie, cuțite pentru debavurat, darace
(unelte manuale), dispozitive electrice de
curbat gene, dispozitive electronice acționate
manual, utilizate pentru exfolierea pielii,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece (ustensile de mână), foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci (unelte
acționate manual), instrumentar de pedichiură,
instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, mașini de tuns, mașini de tuns
(manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile de mână), pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile
de mână), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete (unelte de mână),
separatoare de gene, suporturi pentru foarfece,
instrumente manuale de tuns, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, aparate de
tatuare, ace pentru tatuaje, aparate pentru
făcut găuri în urechi, instrumente sterile pentru
piercing corporal, aparate pentru epilat prin
electroliză, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, pile de unghii pentru

manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, truse
de pedichiură, truse de pedichiură electrice,
linguri, cuţite de masă, furculiţe şi linguri pentru
bebeluşi.capete de șurubelniță pentru unelte de
mână, dispozitive de ascuțit cuțite, dispozitive
de ascuțit cuțite (unelte acționate manual),
dispozitive de ascuțit cuțite (scule manuale), roți
de ascuțit pentru cuțite și lame, clești pentru
unghii, acționați manual, pentru animale de
companie, fiare de călcat, non-electrice, fiare de
călcat electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată, aparate de epilat,
răzuitoare de tapete, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), ondulator electric de păr.
9. 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, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software

888



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic
utilitar descărcabil, software de mesagerie
instantanee, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru control parental,
software pentru gestionare locală, software
de divertisment interactiv, software pentru
cursuri virtuale, software de comunicații
unificate, software pentru inginerie electrică,
software de întreținere predictivă, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie

mecanică, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru cloud computing, software pentru
telefoane inteligente, software pentru plăți
electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
descarcabile pentru roboți, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru editare audio,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
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descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment

interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
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de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,

software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
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de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru

folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentrumonitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
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privind informații legate de dietă, 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, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de

modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, 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),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
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artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descă rcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
modele de design grafic descărcabile folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane mobile folosite în vehicule,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, telefoane
alimentate cu energie solară, huse pentru
telefoane (special adaptate), dopuri antipraf
pentru telefoane celulare, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate

de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
tastaturi pentru telefoane inteligente, prize de
extensie pentru telefoane, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
programe pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru telefoane mobile.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, pisoare
(obiecte sanitare), vane (instalații sanitare),
instalații sanitare electrice, robinete pentru
instalații sanitare, instalații sanitare pentru
closete, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, pisoare
(componente ale instalațiilor sanitare), valve
(accesorii pentru instalații sanitare), articole
sanitare realizate din piatră, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, armături de scurgeri
sanitare pentru bideuri, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, accesorii pentru instalații sanitare
de apă, chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), instalații de baie folosite în
scopuri sanitare, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi pentru
băi de șezut, căzi folosite de către persoanele
cu handicap fizic, 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, robinete de
combinare (robinete), robinete, vane (robinete),
robinete automate, robinete pentru baie, robinete
de duș, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru bideuri, ventile de
amestec (robinete), robinete pentru alimentare
cu apă, robinete pentru reglarea fluxului de
apă, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de mixare pentru reglarea
manuală a temperaturii apei, robinete de duș cu
închidere automată și cu comandă electronică,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
rezervoare pentru closet, uși pentru duș cu rame
nemetalice,  sisteme  de  aspersoare  pentru
irigare, sisteme  de  aspersoare  pentru  irigarea
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peluzelor, fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, aparate de filtrare a apei, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de filtrare a apei potabile, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic .aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, unități de filtrare cu membrană pentru
aparate de tratare a apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor de
alimentare cu apă, picurător pentru robinete de
apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aer folosite
împreună cu instalațiile de alimentare cu apă,
dispozitive de purjare de aeru folosite împreună
cu instalațiile de distribuire a apei, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
instalații de filtrare a apei, aspersoare de grădină
(automate), sisteme de aspersoare pentru
irigare, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații agricole, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticulture mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultura, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în horticultura, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, mașini de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune pentru
terenurile de golf, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare (automate)
pentru instalații subterane, valve pentru reglarea
apei (accesorii de reglaj), instalații agricole
pentru irigare, instalații automate de irigare, duze
de pulverizare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, instalații automate de irigare
pentru plante, instalații automate de irigare
pentru grădină, aparate de irigare de uz horticol,
instalații de pulverizare pentru irigarea automată
a terenurilor, membrane pentru filtrarea apei,
unități de filtrare a apei, filtre grosiere pentru
filtrarea apei, mânere de robinete, robinete
pentru țevi, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete cu două
rozete, robinete pentru montarea conductelor,
robinete (accesorii pentru instalații), robinete
de apă controlate electric, robinete pentru
controlarea fluxului de apă, supape cu flotor

(robinete cu plutitor), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, robinete cu
funcție de economisire a apei, robinete de apă
sub formă de părți de instalații de alimentare
cu apă. arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
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dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor

cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
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lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /

robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.
16. Saci de gunoi din hârtie sau din
material plastic, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, decalcomanii, plăcuțe pentru
mașinile de tipărit adrese, clișee pentru
adrese, mașini pentru imprimare de adrese,
mape pentru documente, dosare (papetărie),
albume, almanahuri, umezitoare (articole
de birou), invitații (articole de papetărie),
aparate pentru plastifiat documente (articole
de birotică), acuarele, machete arhitecturale,
tabele aritmetice, brățări pentru instrumente
de scris, atlase, autocolante (articole de
papetărie), bancnote, suporturi pentru bani,
bannere din hârtie, umezitoare (dispozitive)
(articole de birou), dulapuri pentru articole
de papetărie (birotică), suporturi pentru halbe
de bere, imagini, probe biologice pentru
microscoape (material didactic), planuri ozalid,
creioane, suporturi pentru creioane, mine
pentru creioane, blocuri (papetărie), broșuri,
prespapieruri, tăvițe pentru corespondență,
timbre poștale, hârtie pentru scrisori, articole
de legătorie, sfoară de legătorie, aparate și
mașini pentru legat cărți (articole de birou),
materiale textile pentru legarea cărților, pânză
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pentru legătorie, cărți, suporturi-presă pentru
cărți, articole de birou (cu excepția mobilelor),
capse de birou, peliculă de celuloid pentru
filme de animație, cromolitografie, clipsuri
pentru suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou, clipsuri retractabile pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou), reviste de benzi desenate, pelicule
din material plastic aderente, extensibile, pentru
paletizare, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), produse de imprimerie, interlinii
(poligrafie), clișee tipografice, galvanotipuri,
benzi impregnate cu cerneală pentru mașinile
de reprodus documente, benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, folii
montaj pentru imprimerie (netextile), caractere
(cifre și litere), coperte (papetărie), ascuțitori
de creioane, electrice sau neelectrice, mașini
electrice sau neelectrice de ascuțit creioane,
mașini de scris, culegare, etichete din hârtie
sau carton, cutii pentru șabloane, stegulețe
decorative din hârtie, stegulețe din hârtie,
mape, ongleuri (legătorie), panglici pentru mașini
de scris, panglici cu coduri de bare, bobine
pentru panglicile de cerneală, cromolitografii,
suporturi pentru amestecat acuarele, tăvi (țe)
pentru pictat și zugrăvit, tocuri, agrafe de
prindere pentru instrumente de scris, penare,
pixuri și stilouri (articole de birou), ștergătoare
de penițe, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, figurine (statuete) din papier mâché,
materiale pentru filtrare din hârtie, hârtie de filtru,
apărătoare pentru degete (articole de birou),
ihtiocol pentru papetărie sau menaj, plicuri din
hârtie sau din carton pentru sticle, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, lichide
corectoare (articole de birou), fluturași publicitari,
folii din material plastic pentru ambalaj, foi
de celuloză regenerata pentru ambalalaj,
forme de modelaj pentru argilă (materiale
pentru artiști), formulare (imprimate), fotografii
imprimate, fotogravuri, mașini de francat pentru
birou, stilouri (articole de scris), umplutură de
hârtie sau carton, partituri tipărite, cupoane
valorice, tavi pentru aranjarea și numărarea
banilor, hărți geografice, etichete din hârtie
pentru recuperarea bagajelor, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, culegeri de cântece, sclipici
pentru papetărie, globuri terestre, felicitări,
schițe, reproduceri grafice, burine (stilete de
gravat) cu acizi (acvaforte), planșe pentru gravat,
gravuri, adezivi, benzi elastice pentru birou,
benzi gumate (papetărie), pânze gumate pentru
papetărie, suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou), suporturi pentru stilouri și
creioane, manuale, aparate manuale pentru

etichetare, reazem pentru mână pentru pictori,
capsatoare (papetărie), hectografe, secțiuni
histologice (material didactic), hârtie din pastă
de lemn, carton din pastă de lemn (papetărie),
plicuri (papetărie), cutii de carton pentru pălării,
filtre de cafea din hârtie, calendare, suporturi de
masă pentru pahare, confecționate din hârtie,
fișe (papetărie), carduri, călăreți pentru cartoteci,
carton, tuburi din carton, cataloage, benzi
adezive pentru papetărie sau menaj, aparate
pentru montaj fotografic, distribuitoare de bandă
adezivă (articole de papetărie), planșete cu
clamă pentru hârtii, pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie carbon (indigo), hârtie de
copiat (articole de papetărie), benzi corectoare
(articole de birou), cerneluri pentru corectură
(heliografie), cretă pentru litografie, suporturi
pentru cretă, pixuri cu bilă, florare, bavete din
hârtie, bavete cu mâneci, din hârtie, material
didactic (cu excepția aparatelor), semne de
carte, litere din oțel , hârtie luminiscentă, litografii
(obiecte de artă), pietre litografice, perforatoare
de birou, cartele perforate pentru mașini de
tricotat de tip jacquard, sugativă, folii cu bule
de aer, din material plastic, pentru ambalarea
sau condiționarea mărfurilor, pensule, plăcute
pentru șabloane, palete pentru pictori, role
pentru zugrăvit (trafalete), sabloane pentru
pictori, cutii pentru pictură (rechizite școlare),
șevalete pentru pictură, cretă de marcare,
markere fluorescente, piepteni pentru striuri
decorative, matrițe de hârtie parafinată, creion
cu mină groasă (creioane mecanice), pastă
de modelat, lut polimeric pentru modelare,
materiale pentru modelare, materiale plastice
pentru modelaj, lut pentru modelat, ceară de
modelat, cu excepția celei de uz dentar, felicitări
muzicale, ecusoane cu nume (articole de birou),
prese de imprimat cărti de credit (neelectrice),
indicatoare neelectronice pentru arătat la tablă,
carnete de notițe, agrafe de birou pentru
hârtie, numerotatoare, oleografii, pantografe
(instrumente de desen), hârtie, hârtie pentru
electrocardiografe, hârtie xuan pentru pictură
și caligrafie chineză, hârtie pentru aparate
înregistratoare, articole de papetărie, hârtie
folosită pe mesele de examinare, acoperitoare
pentru tăvi de instrumente dentare, fabricate
din hârtie, benzi din hârtie sau cartele pentru
înregistrarea programelor de calculator, benzi
de hârtie, pungi de hârtie destinate utilizării
în sterilizarea instrumentelor medicale, coli de
hârtie (papetărie), șervețele de toaletă din hârtie,
prosoape din hârtie, mucava, învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, cuțite pentru tăiat hârtie
(articole de birou), funde din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervețele de hârtie, prosoape
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de hârtie utilizate la curățenie, cornete (de
hârtie), hârtie pentru sertare, parfumată sau
neparfumată, pasteluri (creioane), hârtie de calc,
pânză de calc, hârtie pergament, sigilii, afișe,
pancarte din hârtie sau carton, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, pungi de plastic
pentru înlăturarea excrementelor animalelor de
companie, individualuri de masă din hârtie,
materiale de ambalare (amortizare, umplutură)
de hârtie sau carton, portrete, cărți poștale,
prospecte, produse pentru ștergere, gume de
șters, răzuitoare de birou, șabloane de ștergere,
acvaforte (gravuri), hârtie pentru radiograme,
registre (cărți), etuiuri pentru pașapoarte, hârtie
de orez, planșe pentru desen, tocuri pentru
desene sau schițe, ace de trasat pentru desen,
pioneze (metalice) pentru panouri și table
școlare, teuri pentru desen, bibliorafturi, buletine
informative, repertorii, recipiente din hârtie
pentru frișcă și creme, cartonașe pentru schimb,
altele decât cele pentru jocuri, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, șabloane (papetărie), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, cutii
din hârtie sau carton, huse pentru carnete de
cecuri, creioane de ardezie, table școlare, tablete
de ceară pentru sigilii, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, cretă pentru croitorie, hârtie
autocopiativă (papetărie), tipare de croitorie,
plumiere, penițe (de scris), penițe de aur (de
scris), călimări, instrumente de scris, cărți de
desenat sau de scris, cretă de scris, mape pentru
scris (papetărie), clape de mașini de scris, role
pentru mașini de scris, furnituri pentru scris,
truse pentru scris (penare), pensule de caligrafie,
blocnotes de birou, publicații imprimate, modele
de scriere, rechizite școlare, articole pentru
prinderea paginilor, cadre de cules (imprimerie),
galioane (tipografie), ceară pentru sigilii, mașini
de sigilat de birou), materiale pentru sigilii,
hârtie metalizată argintie, pulverizator cretă,
stilouri de oțel, suporturi pentru fotografii, pastă
de lipit pe baza de amidon, pentru papetărie
sau menaj), steatit (cretă pentru croitorie),
suporturi de ștampile, carcase pentru sigilii,
tușiere, tipărituri (gravuri), modele de broderie,
tichete (bilete), cerneluri, batoane de cerneală,
șervetele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, lenjerie de masă din hârtie, hârtie
igienică, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), folii transparente (papetărie),
tuș chinezesc, mașini de birou pentru închis
plicuri, pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj
din hârtie sau material plastic, materiale de
ambalaj pe bază de amidon, hârtie deambalaj,
aparate sau dispozitive de copiere, aparate și
mașini pentru șapirografiat, rigle pentru desen,

aparate de realizat viniete, folii din vâscoză
pentru ambalare, hârtie cerată, hârtie washi,
bureți pentru șters tabla, furnituri pentru desen,
planșete pentru desen (articole pentru pictură),
truse de desen, instrumente pentru desen,
creioane cărbune, rigle pentru desen tehnic,
echere pentru desen, orare imprimate, periodice,
reviste (publicații periodice), ziare, tocătoare de
hârtie (articole de birou), cleme pentru hârtie,
cifre (caractere de tipografie), inele de hârtie
pentru trabucuri, compasuri de trasat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
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de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru

uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie /învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/ butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
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cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuridin sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manua, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru

bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit/
suporturi pentru periile de bărbierit, şanuri pentru
pantofi (întinzătoare), limbi de pantofi, site-
ciururi (ustensile de uz casnic), strecurători
(ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri de
firme din porţelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, perii pentru ceara de schiuri,
absorbante de fum pentru uz casnic, cutii
de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor/stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe/căni înalte cu capac, perii de smolit, cu
coadă lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai/infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii
de toaletă, truse de voiaj/genţi de cosmetice
dotate, dozatoare pentru hârtia de toaletă/
igienică, bureţi pentru toaletă, ustensile pentru
toaletă, suporturi pentru hârtia de toaletă/
igienică, periuţe de dinţi, periuţe de dinţi,
electrice, suporturi pentru scobitori, scobitori,
prese pentru tortilla, neelectrice (ustensile pentru
bucătărie), bare şi inele pentru prosoape/bare
şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare/dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
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ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
25. Tocuri pentru încălțăminte, protecţii de
tocuri pentru pantofi, tocuri pentru încălțăminte,
stihare, costume bărbătești și taioare, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie întregi,
short bărbătesc de baie, halate de baie,
căști de înot, sandale de baie, papuci
de baie, bandane, berete, jambiere, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele,
îmbrăcăminte pentru automobiliști, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din hârtie, articole
de îmbrăcăminte brodate, viziere (șepci), boa
(eșarfe din pene), body-uri (lenjerie de corp),
chiloți, sutiene și brasiere, sfite preoțești, rochii
lungi de seară, chiloți de damă, căști de duș,
branțuri, batiste de buzunar, espadrile, costume
de bal mascat, mitene, veste de pescar, pelerine
pentru coafor, încălțăminte de fotbal, gabardine
(îmbrăcăminte), galoși, ghetre, centuri cu
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), dispozitive
anti-alunecare pentru încălţăminte, centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), echipament de
gimnastică, pantofi de gimnastică, ghete, eşarfe,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), papuci de
casă, plătci de cămașă, cămăși, plastroane de
cămăși, saboți (încălțăminte), supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor), bretele
de susținere pentru ciorapi, burtiere (lenjerie
de corp), articole pentru acoperirea capului,
carcase de pălării, jachete (îmbrăcăminte),
jersee, bluzoane de pânză groasă, uniforme de
judo, corsete (lenjerie), calote de pălării, glugi
(îmbrăcăminte), uniforme de karate, chimonouri,
articole de îmbrăcăminte care conțin substanțe
pentru slăbit, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), confecții, camizole, corsete,
gulere, cravate, lavaliere, cămăși cu mânecă
scurtă, bavete cu mâneci, nu din hârtie,
bavete, cu excepția celor din hârtie, articole
de îmbrăcăminte din piele, egări (pantaloni),
lenjerie de corp, livrele, gulere false, podoabe
purtate de preoții catolici pe brațul stâng
în timpul liturghiei, manșete (îmbrăcăminte),
jachete, mantile, mitre (pălării), halate,
manșoane (îmbrăcăminte), șepci (articole de
îmbrăcăminte), cozorace, saci îmblăniți pentru
picioare, neîncălziți electric, haine de stradă,
bentițe de protecție pentru urechi, combinezoare
(îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
haine tip parka, pelerine, blănuri (îmbrăcăminte),
șube, jupoane, ponchouri, pulovere, pijamale,
îmbrăcăminte pentru cicliști, rame pentru
fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
costume de ploaie, pantaloni de călărie,
fuste, sandale, sariuri, saronguri, eșarfe, măști

pentru dormit, voalete, văluri (îmbrăcăminte),
cizme cu șireturi, accesorii metalice pentru
încălțăminte, articole de încălţăminte, căpute
de încălţăminte, bombeuri de încălţăminte,
articole de încălțăminte, pantaloni salopetă cu
pieptar, șorțuri (îmbrăcăminte), lenjerie intimă
sudorifugă, șosete care absorb transpirația,
ciorapi antiperspiranți, subrauri, mănuși de schi,
clăpari (de schi), fuste tip tenis (fuste cu
pantalon scurt), șosete, jartiere pentru șosete
bărbătești, încălțăminte de sport, sneakers,
maiouri de corp, maiouri pentru sport, cizme,
(căpute de încălțăminte, bentițe pentru cap,
șaluri, etole (blănuri), crampoane pentru ghete
de fotbal, costume de plajă, încălțăminte de
plajă, tricoturi (îmbrăcăminte), ciorapi, talonete
pentru ciorapi, colanți, togi, sarafane (rochii),
tricouri, turbane, body-uri purtate de dansatori,
paltoane, uniforme, combinezoane (lenjerie de
corp), buzunare de haine, pâslari (cizme din
fetru), lenjerie intima, costume umede pentru
schi nautic, veste, tricotaje, jobene.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, 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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, 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 echipamente de gătit,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
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în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrarea administrativă a

comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
servicii de comenzi online, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, publicitate și
marketing,  administrarea  programelor  de 
fidelizare   destinate celor care călătoresc cu
avionul, 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 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
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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 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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, 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.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea 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),
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izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, 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, 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, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de încărcare 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
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, lucrări 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,
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, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,

905



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
41. Educație, divertisment și sport, furnizare
online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, 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, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente de divertisment și

evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, instruire,
instruire educativă, organizare de cursuri,
producție de emisiuni de televiziune, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții și tematice.
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, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
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 site-urile 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,
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inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, 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 intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, 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,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, 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,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
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),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere

tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
explorare subacvatică, deblocarea telefoanelor
mobile, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, efectuarea
inspecţiei tehnice auto pentru vehicule, analiza
apei, prognoze meteorologice, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea
site-urilor web, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de informare și consiliere
în domeniul designului interior, cercetare in
domeniul constructiilor de cladiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terti,
planificare urbana, servicii de design grafic
pentru materialele publicitare, artă grafică și
design, proiectarea construcțiilor, proiectarea
de decorațiuni interioare, consultanță în
materie de design interior, servicii de
amenajare/design interior, design grafic pentru
materiale promoționale, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de informare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior,
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 de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, proiectare industriala, servicii de design,
servicii de design interior și exterior, servicii
de design interior pentru magazine, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design interior pentru comerțul cu
amănuntul, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere servicii
it, servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, design grafic, design vizual,
design industrial, design arhitectural, stilism
(design industrial), design artistic comercial,
design de mobilier, design de ambalaje, design
de modele, design de produs, design de broșuri,
design artistic industrial, artă grafică și design,
design vestimentar pentru terți, servicii de design
mobilier, servicii de design textil, proiectare
(design) de clădiri, servicii de design comercial,
servicii de design industrial, evaluări tehnice
privind designul, servicii tehnologice privind
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designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design de
mobilier de birou, design și dezvoltare de
software, design și dezvoltare de produs, design
de site-uri web, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, consultanță în materie de
design, servicii de design pentru restaurante,
servicii de design de brand, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design de clădiri
de birouri, design arhitectural pentru planificare
urbană, software ca serviciu (saas), platformă ca
serviciu (paas).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de 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, servicii de
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
44. Servicii de îngrijire a frumuseții, consultanță
cu privire la frumusețe, servicii oferite de saloane
de frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de coafură, servicii
oferite de frizerii pentru bărbați, tratament

cosmetic, tratamente cosmetice pentru ten,
tratamente cosmetice pentru corp, consultanță
în domeniul cosmeticii, servicii de întindere
a pielii cu laser, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, masaj, servicii de
consultare în legătură cu masajul, servicii de
saună cu infraroșii, servicii de chirurgie estetică
și plastică, consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, furnizare de servicii privind programe de
pierdere în greutate, servicii de dietetică, servicii
de drenaj limfatic, servicii de masaj la picioare,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
pentru controlul greutății, tratamente terapeutice
pentru față.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
furnizare de licente pentru concepte de franciza,
consultanță juridică pentru concepte de franciză
de întreprinderi de alimentație publică și de
cazare temporară, în special intermediere
de licenţe pentru unităţi de deservire şi
cazare, asistență juridică persoanelor juridice
și fizice în problemele legate de activitatea
lor antreprenorială, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, consiliere în domeniul
proprietății intelectuale, concesiune de licențe de
proprietate intelectuală, monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală în scopurile de
consultanță juridică, nregistrare de nume de
domenii (servicii juridice), acordare de licențe
pentru software de calculator (servicii juridice),
servicii de contencios, gestionarea drepturilor
de autor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, şi anume agenţii de adopţie, servicii
matrimoniale, supraveghere de copii la domiciliu,
sprijin în perioada de doliu, servicii funerare,
servicii de hrănire a pisicilor (în absența
stăpnilor), însoțire în societate (persoane de
companie), închiriere de îmbrăcăminte, servicii
de companie pentru persoane în vârstă și
cu handicap, consultanță în domeniul relațiilor
personale, servicii de consultanță în materie de
prevenire a criminalității, servicii oferite de un
detectiv, servicii de plimbare de câini, servicii de
escortă, informare cu privire la modă, servicii
de genealogie, servicii de tutelă, închiriere de
bijuterii, servicii de îngrijire a locuințelor în
absența proprietarilor, servicii de lobby, nu în
scopuri comerciale, servicii de birouri de obiecte
pierdute, gestiunea de liste cu cadouri de nuntă
pentru a fi selectate de către terți, servicii
de mediere a conflictelor conjugale, călăuzire
(spirituală), servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
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servicii de consiliere personală în materie de
modă, servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping), supravegherea la domiciliu
pentru animale de companie, servicii ale unei
agenții de însoțitori, planificarea și organizarea
ceremoniilor de nuntă, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
activitate de informare, consultanţă privind toate
serviciile de mai sus, servicii de informare si
consiliere cu privire la serviciile mentionate
anterior furnizate on-line dintr-o baza de date
de calculator sau de pe internet, servicii de
informatii si consiliere furnizate pe o retea de
telecomunicatii.

───────

(210) M 2022 01430 (111)186407
(151) 23/02/2022
(732) CORPUL NAŢIONAL AL

POLIŢIŞTILOR, STR. MIHAI VODĂ
NR. 6, SECTORUL 5, BUCURESTI,
050041, ROMANIA

(540)

HOPE RUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.01.23

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#071867), rosu (HEX #EB0505)

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

41. Activități sportive, organizarea turneelor
sportive, servicii sportive.

───────

(210) M 2022 01431 (111)186375
(151) 23/02/2022
(732) SAMUEL HANUSEAC, STR.

SOPORULUI NR. 17, SC. A, ET.
1, AP. 8, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SAY CHEEEESE Cheesy pasta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30.  Paste.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2022 01432 (111)186201
(151) 23/02/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Activit Nutrazen
(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 2022 01436 (111)186015
(151) 23/02/2022
(732) INTERTOY ZONE,

STR.CAMINULUI, NR 6, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021742, ROMANIA

(540)

CUBIGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
26.11.12; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
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 01443 (111)186436
(151) 24/02/2022
(732) ABC & AYAN ELECTRONICS

SRL, STR. TEIUL DOAMNEI NR.
150, JUD. DÂMBOVIȚA, TEIȘ,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

NAVI-ABC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de navigație
pentru automobile, dispozitive portabile
de navigare, dispozitive pentru localizarea
persoanelor, sisteme de localizare a vehiculelor,
sisteme de navigație auto cu afișaje interactive,
sisteme de navigație multimedia pentru vehicule,
sisteme electronice de bord pentru asistență
la conducere, sisteme electronice de bord
pentru asistență la parcare, sisteme electronice
de bord în vehicule terestre pentru asistență
la condus, sisteme electronice de bord în
vehicule terestre pentru asistență la parcare,
sisteme electronice de navigație, suporturi
de bord pentru dispozitive de navigație,
amplificatoare stereo, amplificatoare pentru
instrumente muzicale, aparate digitale de redat
muzica, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate mobile de
transmisie radio, aparate pentru efecte audio,
aparate stereo pentru vehicule, aparatură audio,
boxe portabile, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, carduri de
memorie cu circuite integrate utilizate pentru
a cântă la instrumente muzicale electronice,
casetofoane pentru automobile, casetofoane
pentru mașină, căști fără fir, cititoare de casete
audio, difuzoare (echipamente audio), difuzoare
audio pentru automobile, difuzoare audio
pentru vehicule, difuzoare cu amplificatoare
incorporate, difuzoare pentru media playere
portabile, difuzoare stereo pentru automobile,
digitizoare audio, echipamente audio pentru
automobile, intensificatoare electroacustice,
interfețe audio, mp3-playere, mixere audio,
radiocasetofoane, radiocasetofoane portabile,
radiouri, radiouri portabile, receptoare audio,
receptoare radio, sisteme de difuzoare, sisteme
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de sunet surround, stații radio cb, suporturi
pentru boxe, tuner stereo.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv în
mediul online, în legătură cu produsele din clasa
9.

───────

(210) M 2022 01444 (111)186266
(151) 23/02/2022
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

ZENOFOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman, suplimente alimentare și nutritive.

───────

(210) M 2022 01447 (111)186435
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Spor la zambit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01449 (111)186434
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Doctor Jona

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

10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01450 (111)186406
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP. 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HOB CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale.

───────
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(210) M 2022 01451 (111)186433
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

House of Beauty
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale.

───────

(210) M 2022 01452 (111)186432
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HOB CLINICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii ale clinicilor medicale,
furnizare de servicii medicale.

───────

(210) M 2022 01453 (111)186431
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Doctor Jona Yousif
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01455 (111)186430
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A PARTER AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Fațete by Hob
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale.

───────
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(210) M 2022 01456 (111)186429
(151) 23/02/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD PIPERA NR 59B, SCARA
A PARTER AP 1 CLINICA
STOMATOLOGICA, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Hob smile

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

10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2022 01461 (111)185952
(151) 24/02/2022
(732) DIV VIEW SELECT SRL, HIDEAGA

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

(540)

DIV LAVANDA
(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).

───────

(210) M 2022 01464 (111)185917
(151) 24/02/2022
(732) INTERSTAR CHIM, BULEVARDUL

BASARABIA NR. 256, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Igienol - Dezinfectarea
e la ea acasă

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare nemedicinale, detergenti alții decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopuri
medicale, preparate de curăţare, lustruire și
degresare.
5. Dezinfectante
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, campanii de marketing, difuzarea de
materiale publicitare si de promovare, publicare
de materiale si texte publicitare.

───────
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(210) M 2022 01466 (111)186063
(151) 24/02/2022
(732) GO GREEN FOOD SRL, STR.

PĂDUREA PUSNICU NR.127A,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 2, 020915, ROMANIA

(540)

Ciocolatella COFETARIE
ARTIZANALA cakes and more

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
08.01.16; 26.01.03

(591) Culori revendicate:maro, verde, galben,
rosu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Torturi, prăjituri, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, siropuri din flori și
plante, cafea și înlocuitori cafea, ceai, ciocolată.
35. Servicii de comerţ on-line și off-line cu
produse din clasa 30.
43. Servicii de alimentație publica.

───────

(210) M 2022 01471 (111)186009
(151) 24/02/2022
(732) DERATDEZIN VEST S.R.L., STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 4, SAT
SACALAZ, JUD. TIMIȘ, COMUNA
SACALAZ, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAȘILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DeratDezin Vest

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roșu, gri, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Exterminări, dezinsecție și deratizare,
dezinfecția suprafețelor din interiorul locuințelor
pentru diminuarea răspândirii virușilor și
a microorganismelor, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie industrială, curățenie
în spațiile comerciale, servicii de curățenie
domestică, curățenie în spații publice, curățare
chimică, curățarea clădirilor, servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), furnizare de
informații, consiliere și consultanță cu privire
la curățare, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățare de
covoare, curățare igienică (piscine).

───────
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S.A., STR. AMIRAL HORIA
MĂCELARIU NR. 61-81, CLADIREA
B, PARTER, CAMERA 4, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AVANGOLD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive optice, amplificatori si dispozitive
de corectie respectiv: ochelari, ochelari de soare,
lentile de contact, rame pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari.

───────

(210) M 2022 01477 (111)186384
(151) 24/02/2022
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZIMZAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri

esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2022 01480 (111)186708
(151) 24/02/2022
(732) BUTICUL EVEI SRL, STR.

DRUMUL FERMEI, NR.95E,
BL.E, ET.2, AP.20, BUCUREȘTI,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
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)

Buticul Evei

(531) Clasificare Viena: 27.05.17
(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

(210) M 2022 01475 (111)186202
(151) 24/02/2022
(732) OPTICAL INVESTMENT GROUP
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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 (articole
de imbracaminte), 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
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 01497 (111)186029
(151) 25/02/2022
(732) VALENTIN LIXĂNDROIU, ALEEA

TRANDAFIRILOR NR.19, BL.P1,
ET.4, AP.19, JUD. DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCURESTI,
041256, ROMANIA

(540)

Valahorum Fest
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment, organizarea de
festivaluri pentru divertisment, organizarea de
festivaluri de muzica, organizarea de spectacole
de dans

───────
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(210) M 2022 01500 (111)186649
(151) 25/02/2022
(732) VLAD DIMA, SOS. STRAULESTI

NR. 125 A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. TURDA
NR.127, BL. 2, SC. AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

CASA VLĂSIA
HAN DE POVESTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.04; 26.03.02; 05.03.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Culturi agricole, produse agricole, horticole
si forestiere.
33. Vinuri si produse viticole alcoolice, băuturi
alcoolice cu excepția berii.
35. Publicitate marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț,
pe internet, pe rețele sociale sau în cadrul unor
platforme de internet proprii sau terțe, într-o rețea
computerizată, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline,
conexe și accesorii, furnizarea de informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență si consultanță, administrare
de afaceri, servicii de comerț cu amănuntul
sau en-gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin
magazine şi comenzi prin internet de produse
sau servicii, prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin

internet, astfel încât terții să le cunoască şi
să le achiziționeze comod, servicii oferite de
magazine și lanțuri de magazine, inclusiv online.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii imobiliare,
agenţii imobiliare, investiţii imobiliare, servicii
de achiziţii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, furnizare de informaţii
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de gestiune a investiţiilor imobiliare, servicii
de consultanţă privind proprietăţiile imobiliare,
servicii de investiţii în proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de cercetare
privind selectarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de finanţare privind dezvoltarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de consultanţă
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi
a proprietăţilor, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente, locuințe
şi birouri, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, servicii
de instalații electrice, instalații de încălzire
centrală, întreținere de instalații sanitare, lucrări
de instalații sanitare, instalații de mașini pentru
birou, instalare de instalații pentru băi, instalare
de instalații de iluminat, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, instalare de aparatură de
bucătărie și instalații de spălătorie, lucrări de
instalații sanitare și instalare de apă și de gaz.
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41. Divertisment, activități culturale, sociale,
recreative, distractive și de petrecere a timpului
liber, organizarea de evenimente, petreceri,
competiții, team building-uri, gale, emisiuni de
radio și televiziune, editare de texte scrise,
publicare de cărți, reviste, ziare, periodice,
cataloage, broșuri, jurnale, 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, educație și instruire în
domeniul viticol, agricol, horeca și imobiliar.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, restaurant, cramă, servicii de
alimentație publică, hoteluri, hanuri, pensiuni,
moteluri.
44. Servicii pentru agricultura, horticultura si
silvicultura, servicii de agricultura, ferme de
animale și ferme agricole.

───────

(210) M 2022 01502 (111)186204
(151) 25/02/2022
(732) TERAPLAST SA, CALEA

TERAPLAST, NR.1, SAT SĂRĂȚEL,
JUDETUL BISTRITA NASAUD,
COM. ȘIEU-MĂGHERUȘ, 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NEOPE-XA by TeraPlast

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, verde
(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. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii de comert cu ridicata, amanuntul si
on-line, serviciii de agnetii de import-export.

───────

(210) M 2022 01505 (111)186428
(151) 25/02/2022
(732) BIOTRIO TM S.R.L., STR. MARTIR

ION MIRON NR. 39, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300290, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

JOYURT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de băut.
───────
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(210) M 2022 01511 (111)186427
(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 01516 (111)186211
(151) 25/02/2022
(732) IONUȚ ALEXANDROVICI, STR.

VASILE CONTA NR. 7-9, SC.
E , ET. 1, AP. 156, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021608, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

WINZOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.02; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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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
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, pompe
pentru mașini de muls, 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
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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
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
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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.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, publicitate prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv publicitate
on-line întro rețea informatizată şi prin
site-urilor web specializate, marketing și
promovare, administrarea vânzărilor, comandă
computerizată de stoc, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de vânzare online, cu amănuntul
si cu ridicata in legatura cu produsele/articolele
din clasa 07 si 08, primirea, prelucrarea
și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul si
cu ridicata, servicii de agenții de import export,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
unei game variate de produse (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,
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 01524 (111)186191
(151) 28/02/2022
(732) VLADIMIR TERMICAN, STR.

MIHAI TARNOVEANU NR.
58A, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 32-34, CLADIREA ONE
HERASTRAU OFFICE, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Baumall
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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21. Linguri de gătit (ustensile de gătit), ceaune,
ceramică pentru uz casnic, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, seturi de oale
pentru gătit, țepușe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde, veselă,
perii pentru spălarea veselei, farfurii de unică
folosință, vase de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, vase de lut / faianță, cratițe din
lut, aparate de gătit cu aburi, neelectrice, tigăi
pentru prăjit, răzători pentru bucătărie, suporturi
grătare, grătare (ustensile de gătit), vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
termosuri / sticle sub vid, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, veselă pentru
camping, căni, mănuși pentru cuptor / mănuși
de bucătărie / mănuși de grătar, coșuri dotate
pentru picnic, inclusiv veselă, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinți,
vase, clești pentru salată, farfurioare, polonice
pentru servire, boluri pentru supă, spatule pentru
bucătari, cratițe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, farfurii pentru masă, ceainice,
suporturi pentru vasele fierbinți (ustensile pentru
masă), ustensile pentru uz casnic.

───────

(210) M 2022 01527 (111)186530
(151) 18/03/2022
(732) BOGDAN ADRIAN BECIU, STR.

PETRU NEGULESCU NR. 4,
JUDEȚ PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

JAP JAP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.05.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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, 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, 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.

───────

(210) M 2022 01529 (111)186659
(151) 28/02/2022
(732) DIANA CARAMACI, STR.

TURBINEI NR. 13, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DIANA CARAMACI DESIGN
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Servicii publicitare, de marketing şi
promoţionale privind creaţia vestimentară pentru
femei, dezvoltarea de concepte publicitare
vestimentare, scrierea şi publicarea de texte
publicitare privind creaţia vestimentară pentru
femei, organizarea şi participarea la târguri
şi expoziţii, prezentarea creaţiilor vestimentare,
realizată cu scop comercial şi publicitar, servicii
de comerţ de articole de îmbrăcăminte pentru
femei în magazine specializate şi prin intermediul
caselor de comenzi şi prin internet (magazin
online).
40. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte şi
accesorii: rochii, fuste, sacouri şi jachete, bluze
şi cămăşi, pantaloni, salopete, accesorii (curele),
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele,
fabricarea de articole de lenjerie de corp
(costume de baie).
42. Servicii de creație vestimentară, consultanță
în domeniul vestimentar pentru femei (styling
vestimentar), crearea de modele vestimentare
pentru femei (design vestimentar).

───────

(210) M 2022 01533 (111)186299
(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

(591) Culori revendicate:albastru, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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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.

───────

(210) M 2022 01536 (111)186189
(151) 28/02/2022
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR. NADES

NR.40D, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI NR.11, BL. F1, SC 3, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Phytopedia

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii educative, servicii de instruire pentru
medici.

───────

(210) M 2022 01538 (111)186711
(151) 28/02/2022
(732) MGO 2 GO SRL, STR. BORSA

NR.33, BL.7G, SC.1, ET.2,
AP.11, SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

RAINBOWLS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────
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(210) M 2022 01540 (111)186713
(151) 28/02/2022
(732) CRISTINA-MARIA BURDUŞEL,

STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN
NR.3, BL. B12, SC.3, ET.4,
AP.89, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
COSMIN BURDUŞEL, STR. ODEI
NR. 49B, SECTOR 4, 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)

KOM FITNESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.15.03; 26.15.25; 26.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie şi divertisment, servicii de sport
şi fitness, educaţie fizică, organizarea de
cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate de
către cluburile de fitness, furnizare de instalaţii
pentru săli de sport, organizare de demonstraţii
sportive, furnizare de servicii de săli şi cluburi
de sport, efectuarea de antrenament sportiv,
organizare de evenimente sportive, competiţii
şi turnee sportive, instruire şi educaţie cu
privire la sport, antrenamente cu greutăţi,
bodybuilding, gimnastică aerobică, exerciţii
fizice, reabilitare fizică, dietă, alimentaţie,
organizarea de concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness,
organizarea de cursuri de instruire privind
menţinerea formei fizice, servicii de consiliere
pentru menţinerea condiţiei fizice, furnizarea

de echipamente şi de cursuri de pregătire în
domeniul exerciţiilor fizice, rezervare de instalaţii
pentru activităţi fizice, furnizarea de instalaţii
pentru exerciţii fizice în grup, coaching sportiv
(instruire), servicii ale unui antrenor personal
(fitness).

───────

(210) M 2022 01541 (111)186405
(151) 28/02/2022
(732) LARY BEAUTY SALON S.R.L.,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 4, BL. D3, SC. B, PARTER, AP.
123, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ACADEMIA SIMETRIC
BY LARISA TĂNASE

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.08; 26.11.02;
26.11.06; 26.11.07; 26.11.12

(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și susținerea de
cursuri, formare profesională în
domeniul dermopigmentării și îndepărtării
micropigmentărilor faciale și tatuajelor corporale
(instruire).
44. Servicii de micropigmentare a sprâncenelor,
eyeliner, buze, servicii de îndepărtare a
micropigmentării faciale și a tatuajelor corporale.

───────
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(210) M 2022 01542 (111)186710
(151) 28/02/2022
(732) META WIN S.R.L., BDUL. G-RAL

GHEORGHE MAGHERU NR. 11
(FOST NR. 23), ETAJ 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010324, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

META WIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, 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.

───────

(210) M 2022 01556 (111)185965
(151) 01/03/2022
(732) ARTVIS SRL, STR. IOAN

BUTEANU, NR. 7, AP. 2, JUDEȚ
CLUJ, CUJ NAPOCA, 400426,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CORSENSO
Exceptional spaces

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
26.03.04; 26.03.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, elemente mobile (decorațiuni),
accesorii mobilier (decorațiuni).
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, lucrări de birou,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu prin showroom cu produsele din
clasa 20 respectiv, mobilier, elemente mobile
(decorațiuni), accesorii mobilier (decorațiuni).

───────
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(210) M 2022 01557 (111)185966
(151) 01/03/2022
(732) ARTVIS SRL, STR. IOAN

BUTEANU, NR. 7, AP. 2, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
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.

───────

(210) M 2022 01558 (111)186404
(151) 01/03/2022
(732) SC MISS CAKE TIM SRL, STR.

PESTALOZII NR. 22, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

POC! peace of chocolate

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:gri închis (HEX
#2D2A29)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Ciocolată, praline de ciocolată, batoane de
ciocolată, înlocuitori de ciocolată.

───────
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(210) M 2022 01561 (111)186068
(151) 01/03/2022
(732) EOIL LUBRICANTS SRL, SAT

LIVADA DE BIHOR NR. 110, C.F.
NDF NR. TOPO 134, BIROUL 2,
JUD. BIHOR, COMUNA NOJORID,
BIHOR, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.03; 26.01.05; 29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#5db239), roz (HEX #d74091)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2022 01569 (111)186209
(151) 01/03/2022
(732) FEDERAȚIA DE PADEL, PIAȚA

UNIRII NR.3, ET.3, MANSARDA,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA DE PADEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 21.03.01;
21.03.05; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte sportivă și
de agrement, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, maiouri, hanorace.
28. Aparate pentru jocuri video, jocuri, articole
de sport, echipamente de padel respectiv:
rachete, mingi.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizarea de evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, competiții,
campionate.

───────

e-oil 
Lubricants 

www.e - oli.ro
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(210) M 2022 01570 (111)186723
(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 01571 (111)186240
(151) 01/03/2022
(732) DISTILERIA OPREAFENEA S.R.L.,

COMUNA SINCA, NR. 126C, JUD.
BRASOV, SAT PERSANI, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRASOV, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DISTILERIA OPREAFENEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor, bauturi
distilate, palinca, tuica, rachiu.

───────

(210) M 2022 01573 (111)185979
(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.

───────
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(210) M 2022 01574 (111)185980
(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.

───────

(210) M 2022 01576 (111)185953
(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
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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
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.

───────
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S.R.L., STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU NR. 46-48,
AP.2, PARTER, CAMERELE 5
ȘI 6, SECTOR 1, 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)

ORTO PREMIUM
Free your smile!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2022 01586 (111)186121
(151) 01/03/2022
(732) BERARIA H S.R.L., ȘOS.

KISELEFF NR. 32, ET. 1, CAM.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., STR.
TURDA NR. 127, BL. 2, SC. C, AP.
91, SECTOR 1, BUCUREȘTI, 113311,
ROMANIA

(540)

Restaurant Riviera Park

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.09; 26.02.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on line
prin intermediul unui site web propriu sau terț
ori platforme media terțe, pe internet, pe rețele
sociale sau în cadrul unor platforme de internet
proprii sau terțe, într-o rețea computerizată,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții, campanii online sau offline, conexe
și accesorii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii
de asistență si consultanță, administrare de
afaceri, servicii de comerț cu amănuntul sau en-
gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin magazine
şi comenzi prin internet de produse sau servicii,
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin internet, astfel
încât terții să le cunoască şi să le achiziționeze
comod.

(210) M 2022 01581 (111)186712
(151) 01/03/2022
(732) ORTO PREMIUM SMILE
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41. Divertisment, activități culturale, sociale,
recreative, distractive și de petrecere a timpului
liber, organizarea de evenimente, petreceri,
spectacole, competiții, team building-uri, gale,
emisiuni de radio și televiziune, servicii de
editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, publicare de cărți, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broșuri, jurnale, comentarii,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet
sau on-line, publicarea de broșuri și reviste
electronice online, accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, educație și
instruire în domeniul horeca.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 01590 (111)186218
(151) 01/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEAȘA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SECRETELE SUCCESULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment

radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01591 (111)186215
(151) 01/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEAȘA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ORA DE SANATATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────
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(210) M 2022 01592 (111)186217
(151) 01/03/2022
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ARENA TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01593 (111)186216
(151) 01/03/2022
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MOMENTUM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01594 (111)186214
(151) 01/03/2022
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

A IV A PUTERE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
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41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01596 (111)186188
(151) 02/03/2022
(732) CLEOPATRA KARIM S.R.L., BD.

NICOLAE BĂLCESCU BL. 53,
PARTER, JUD. HUNEDOARA,
ORĂȘTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Karma Plant
(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.

───────

(210) M 2022 01599 (111)186223
(151) 02/03/2022
(732) DYNAMIC SELLING GROUP S.A.,

STR. FRUNZEI NR. 106, BL. 3F,
AP. 44, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

HAUZEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, benzi metalice pentru legare/
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
legături metalice, colţare metalice pentru
construcţii, materiale de construcţii din metal,
ferestre batante din metal, bolţuri cu ochi/
şuruburi cu inel, fitinguri metalice pentru
ferestre, balamale metalice, feronerie/articole
metalice, de mică dimensiune, piuliţe metalice,
pervaze metalice, opritoare metalice, balamale
metalice, 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, închizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
9. 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,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 funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru

936



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, benzi de etanşare pentru tâmplărie/
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, opritoare din cauciuc pentru ferestre.
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, sticlă
pentru construcţii, ferestre batante, nemetalice,
pervaze, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă/asistenţă,
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, 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, promovarea vânzarilor pentru terţi.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, servicii de tâmplărie, instalarea uşilor şi
ferestrelor.
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
trimiterea de mesaje, transmiterea e-mailurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, livrarea
bunurilor, operaţiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, împachetarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, servicii de sablare, tratamente de

colorare a geamurilor, reprezentând un strat de
acoperire superficial, lipire.
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, software ca serviciu
(SaaS).

───────

(210) M 2022 01600 (111)186224
(151) 02/03/2022
(732) DYNAMIC SELLING GROUP SRL,

STR. FRUNZEI, NR. 106, BLOC
3F, AP. 44, JUDEŢUL GALAŢI,
MUNICIPIUL GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

hauzen

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
03.05.05; 03.05.20; 03.05.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3265 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, benzi metalice pentru legare/
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
legături metalice, colţare metalice pentru
construcţii, materiale de construcţii din metal,
ferestre batante din metal, bolţuri cu ochi/
şuruburi cu inel, fitinguri metalice pentru
ferestre, balamale metalice, feronerie/articole
metalice, de mică dimensiune, piuliţe metalice,
pervaze metalice, opritoare metalice, balamale
metalice, opritoare metalice pentru ferestre,
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scripeţi din metal pentru ferestre, bolţuri
pentru cadrele ferestrelor, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, închizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
9. 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,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 funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, benzi de etanşare pentru tâmplărie/
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, opritoare din cauciuc pentru ferestre.
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, sticlă
pentru construcţii, ferestre batante, nemetalice,
pervaze, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă/asistenţă,
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, 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, promovarea vânzarilor pentru terţi.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, servicii de tâmplărie, instalarea uşilor şi
ferestrelor.
38. Servicii de telecomunicaţii, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
trimiterea de mesaje, transmiterea e-mailurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, livrarea
bunurilor, operaţiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, împachetarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, servicii de sablare, tratamente de
colorare a geamurilor, reprezentând un strat de
acoperire superficial, lipire.
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, software ca serviciu
(SaaS).

───────

(210) M 2022 01604 (111)186382
(151) 02/03/2022
(732) WEBWAVERS, STR. SEPTIMIU

ALBINI, NR. 19 - 21, ETAJ 2, AP.
22, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400409, CLUJ, ROMANIA

(540)

WAVEMYTH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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42. Proiectare de pagini web, creare de pagini
web, programare de pagini web, proiectare
de portaluri web, design de site-uri web,
actualizarea paginilor web pentru terți, proiectare
de site-uri web, întreținere de site-uri web,
programare de pagini web personalizate, servicii
de proiectare de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, construire și întreținere de pagini
web, servicii de dezvoltare de pagini web,
dezvoltare de pagini web pentru terți, consultanță
în materie de design web, gestionare de pagini
web pentru terți, compilare de pagini web pentru
internet, crearea și întreținerea siturilor web
pentru terți, creare, proiectare și întreținere
de pagini web, design de pagini principale și
pagini web, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, creare de pagini web pentru alte
persoane, proiectare, creare și programare de
pagini web, crearea și întreținerea de pagini
web personalizate, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de proiectare și
creare de pagini web, elaborare și întreținere de
pagini web pentru terți, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-uri
web, proiectare și realizare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare și dezvoltare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
servicii de testare a gradului de încărcare a site-
urilor web, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, servicii de administrare de site-uri
web și hosting online pentru terți, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, proiectare și design grafic
pentru crearea paginilor web pe internet, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, proiectare și creare
de pagini principale și pagini web, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, proiectare și implementare de
pagini web în rețea pentru terți, creare și
întreținere de site-uri (pagini web) pentru terți,
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, proiectare și dezvoltare de
pagini principale și site-uri web, servicii it, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.

───────

(210) M 2022 01606 (111)186284
(151) 02/03/2022
(732) IOANA NICOLETA CIOBANU,

CALEA BUCURESTI NR.32, BL.U4,
SC.A, ET.4, AP.14, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041256, ROMANIA

(540)

PRIMERA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
bijuteriilor (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.
36. Servicii oferite de case de amanet.

───────
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(210) M 2022 01608 (111)186193
(151) 02/03/2022
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR.197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

GamaNatura BioPROTECT
Aport important
de tulpini lactice

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
19.11.04; 19.01.03; 29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Ceară dentară, laxative, pilule pentru
slăbit, adjuvanți pentru uz medical, preparate
astringente de uz medical, acaricide, aconitină,
aldehide de uz farmaceutic, algicide, alginat
pentru uz farmaceutic, ioduri alcaline de uz
farmaceutic, alcaloizi de uz medical, alcool
medicinal, preparate din aloe vera pentru
uz farmaceutic, amalgam dentar, aminoacizi
de uz medical, aminoacizi de uz veterinar,
analgezice, anestezice, scoarță de angostura
(arbori din america de sud de tip galipea
officinalis sau cusparia trifoliata) de uz medical,
soluții antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
săpun antibacterian, antibiotice, preparate
pentru distrugerea păduchilor (pediculicide),
șampoane pediculicide, paraziticide, antiseptice,
tampoane de vată antiseptice, preparate
de uz medical pentru inhibarea apetitului,
pastile pentru suprimarea apetitului, remedii
pentru medicina umană, medicamente de uz

veterinar, remedii de uz dentar, remedii contra
constipației, vată sterilă (aseptică), ceaiuri
antiastmatice, eteri de uz farmaceutic, produse
caustice de uz farmaceutic, bandaje de uz
medical pentru ochi, acetați de uz farmaceutic,
scutece chiloței pentru bebeluși, alimente
pentru bebeluși, săruri de uz medical pentru
baie, preparate pentru baie de uz medical,
otrăvuri bacteriene, preparate bacteriene de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
de uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
balsamuri de uz medical, preparate balsamice
de uz medical, bandaje pentru pansat, scoarțe
de copac de uz farmaceutic, vată de uz
medicinal, calmante, culturi de țesuturi biologice
pentru uz veterinar, preparate biologice de uz
medical, preparate biologice de uz veterinar,
biocide, preparate pe bază de bismut pentru
uz farmaceutic, subnitrat de bismut de uz
farmaceutic, apă de plumb, sânge pentru uz
medical, hematogen, lipitori de uz medical,
plasmă sangvină, creioane hemostatice, tablete
de uz farmaceutic, pilule pentru bronzat, brom
de uz farmaceutic, pudră de cantaridă, produse
chimice pentru tratarea mălurăi, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
plantele cerealiere, produse chimice pentru
tratamentul filoxerăei, produse chimice pentru
tratarea bolilor viței de vie, anticoncepționale
(produse chimice), conductori chimici pentru
electrozi de electrocardiograf, produse chimice
pentru tratarea manei, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcineii, preparate chimice
de uz medical), preparate chimice de uz
farmaceutic), preparate chimice de uz veterinar,
reactivi chimici de uz medical sau veterinar,
produse chimico farmaceutice, chinchină de uz
medical, chinolină de uz medical, implanturi
chirurgicale formate din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, cloral hidrat de uz farmaceutic,
cloroform, scoarță de condurango de uz medical,
curara, prosoape sanitare, decocturi de uz
farmaceutic, cimenturi dentare, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile,
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar, dezinfectante, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, dezinfectante folosite
pentru igienă, săpunuri dezinfectante, detergenți
(detersivi) de uz medical, pâine pentru diabetici,
adaptată în scopuri medicale, preparate de
diagnosticare, preparate de diagnosticare pentru
uz veterinar, reactivi biomarkeri de diagnostic
pentru uz medical, diastaze de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, alimente dietetice de
uz medical, digitalină, ulei eteric de mărar
de uz medical, droguri de uz medical, aliaje
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de metale prețioase de uz stomatologic,
preparate albuminoase de uz medical, elixiruri
(preparate farmaceutice), gențiană de uz
farmaceutic, enzime de uz medical, enzime
de uz veterinar, preparate enzimatice de uz
medical, preparate enzimatice de uz veterinar,
acetat de aluminiu de uz farmaceutic, esteri de
uz farmaceutic, eucaliptol de uz farmaceutic,
eucalipt de uz farmaceutic, anason de uz
medical, fermenți de uz farmaceutic, grăsimi de
uz medical, grăsimi de uz veterinar, antipiretice,
făină de pește pentru uz farmaceutic, hârtie
pentru prins muște, clei pentru prins muște,
preparate pentru omorât muște, formaldehidă
de uz farmaceutic, produse contra degerăturilor,
unguent antidegerături de uz farmaceutic,
fungicide, acid galic de uz farmaceutic, gaz de uz
medical, alimente uscate prin înghețare adaptate
pentru uz medical, carne uscată prin înghețare
adaptată pentru uz medical, truse portabile
de medicamente, gelatină pentru uz, geluri
pentru stimularea sexuală, lăptișor de matcă
pentru uz farmaceutic, otrăvuri, glucoza de uz
medical, glicerină de uz medical, glicerofosfați,
amalgame dentare din aur, gaiacol de uz
farmaceutic, gumă de uz medical, gume-gutta
de uz medical, balsam de gurjun (gurgu,
gurgum sau gurjum) de uz medical, adezivi
pentru proteze dentare, hemoglobină, produse
antihemoroidale, agenți pentru combaterea
ciupercii de putregai uscat, drojdie de uz
farmaceutic, plasturi, remedii contra transpirației
picioarelor, remedii contra transpirației, erbicide,
cărbune de lemn de uz farmaceutic, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
extracte de hamei de uz farmaceutic, hormoni
de uz medical, ciment pentru copitele
animalelor, soluții contra bătăturilor, inele
pentru bătăturile de la picioare, produse
repulsive pentru câini, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), hidrastină, hidrastinină,
preparate imunostimulatoare, vaccinuri, fillere
dermice injectabile, scutece igienice pentru
incontinență, insecticide, insectifuge, șampoane
insecticide pentru animale, soluții insecticide
pentru spălături veterinare, lubrifianți sexuali
personali, alge roșii marine de uz medical,
izotopi de uz medical, jalapă, iod de uz
farmaceutic, ioduri de uz farmaceutic, iodoform,
tinctură de iod, pastă de jojoba de uz medical
(arbore fructifer meridional), săruri de potasiu
de uz medical, calomel (fungicide), sprayuri
refrigerante pentru uz medical, camfor de
uz medical, ulei camforat de uz medical,
zahăr candel cristalizat de uz medical, capsule
fabricate din polimeri pe bază de dendrimeri
pentru produse farmaceutice, capsule pentru

medicamente, cașete pentru uz farmaceutic,
carbonil (antiparazitar), cataplasme, catechu
(extract de acacia catechu) de uz farmaceutic,
gumă de mestecat de uz medical, cauciuc
de uz dentar, germicide, benzi adezive pentru
uz medical, benzi adezive pentru medicină,
ciment de os pentru chirurgie și ortopedie,
cocaină, colagen de uz medical, colodiu de
uz farmaceutic, picături pentru ochi, comprese,
ierburi de fumat de uz medical, extracte din
plante de uz medical, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, creozot de uz farmaceutic, scoarță
de croton, culturi de microorganisme de uz
medical sau veterinar, lemn dulce de uz
farmaceutic, produse pentru distrugerea larvelor,
ulei din ficat de cod, semințe de in de uz
farmaceutic, făină de in de uz farmaceutic,
lecitină de uz medical, linimente (preparate
farmaceutice lichide sau semisolide folosite
pentru fricțiuni sau aplicații locale), soluții pentru
lentile de contact, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor, loțiuni de uz farmaceutic, loțiuni de
uz veterinar, produse pentru purificarea aerului,
lupulină de uz farmaceutic, magnezie de uz
farmaceutic, malț de uz farmaceutic, băuturi
din lapte de malț de uz medical, emulsie
de migdale de uz farmaceutic, scoarță de
manglier de uz farmaceutic, lumânări pentru
masaj de uz terapeutic, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, preparate medicale
pentru slăbire, picături pentru ochi medicinale,
furaj medicamentos, poțiuni medicinale, loțiuni
de păr medicamentoase, ierburi medicinale,
infuzii medicinale, preparate medicinale pentru
creșterea părului, loțiuni medicinale după-ras,
săpunuri medicinale, șampoane medicinale,
șampoane medicinale pentru animale de
companie, ceai medicinal, preparate de toaletă
medicinale, șampoane uscate medicinale,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
apă de mare pentru băi medicinale, faină
de uz farmaceutic, apă de melisă pentru uz
farmaceutic, unsoare pentru muls, slipuri pentru
menstruaţie, mentol, fermenți lactici de uz
farmaceutic, lapte praf pentru copii mici, lactoză
pentru uz farmaceutic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, săruri de ape minerale, brățări
impregnate cu produse pentru respingerea
insectelor, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
sterilizante pentru soluri, produse antiurice,
preparate pentru calozități, produse pentru
odorizarea aerului, preparate pentru facilitarea
erupției dinților, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate pentru reducerea
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activității sexuale, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, ceară pentru mulaje
dentare, moleschin de uz medical, chiloți
igienici, nămol pentru baie, nămoluri medicinale,
preparate pentru combaterea moliilor, hârtie cu
insecticid contra moliilor, apă de gură pentru
uz medical, corn de secară de uz farmaceutic,
scoarță de mirobolan de uz farmaceutic, bulion
de cultură pentru bacteriologie, alimente pe
bază de albumină de uz medical, substanțe
nutritive pentru microorganisme, suplimente
nutritive, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente nutritive pe bază de
alginat, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de glucoză, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, narcotice, bicarbonat de sodiu de uz
farmaceutic, săruri de sodiu de uz medical,
produse derivate din procesarea cerealelor
pentru uz dietetic sau medical, substanțe cu
acțiune în bolile de nervi, gumă cu nicotină
destinată utilizării ca sprijin în procesul renunțării
la fumat, plasturi cu nicotină destinați utilizării ca
ajutători pentru renunțarea la fumat, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
uleiuri medicinale, opiate, opiu, opodeldoc
(liniment), produse organoterapeutice, pastile
antioxidante, hârtie pentru cataplasme cu
muștar, zgărzi antiparazitare pentru animale,
produse antiparazitare, pectină de uz
farmaceutic, pepsine de uz farmaceutic, peptone
de uz farmaceutic, pudră de perle pentru uz
medicinal, pesticide, mentă de uz farmaceutic,
extracte vegetale de uz farmaceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, creioane caustice pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice,
preparate pe bază de var pentru uz famaceutic,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreții,
preparate pentru arsuri solare de uz farmaceutic,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
fenol de uz farmaceutic, fosfați de uz
farmaceutic, preparate fitoterapeutice de uz
medical, produse anticriptogamice, pomezi
de uz medical, porțelan pentru proteze
dentare, preparate bronhodilatatoare, preparate

cu oligoelemente pentru consum uman și
animal, produse pentru sterilizare, propolis
pentru uz farmaceutic, suplimente proteice
pentru animale, praf de piretru, quassia (lemn
amar) de uz medical, quebracho de uz medical,
alifie cu mercur, substanțe radioactive de uz
medical, radiu de uz medical, otravă pentru
șobolani, bețișoare fumigante, produse pentru
fumigație, de uz medical, hârtie de turnesol
de uz medical, hârtie de turnesol de uz
veterinar, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, truse medicale de voiaj, rădăcina
de revent de uz farmaceutic, săruri contra
leșinului, ulei de ricin de uz medical, substanțe
de contrast radiologic pentru uz medical,
unguente de uz farmaceutic, săruri de uz
medical, săruri pentru băi de ape minerale,
sarsaparilla pentru uz medicinal, oxigen de uz
medical, băi de oxigen, chiloți absorbanți pentru
incontinență, acizi de uz farmaceutic, fire de
uz medical, somnifere, abrazivi de uz dentar,
preparate pentru distrugerea limacșilor, floare
de pucioasă de uz farmaceutic, fitile de sulf
(dezinfectante), muștar de uz farmaceutic, ulei
de muștar de uz medical, sinapisme, seruri,
medicamente seroterapeutice, produse sicative
de uz medical, siropuri de uz farmaceutic,
bandaje scapulare de uz chirurgical, produse
antisolare (unguente contra arsurilor solare),
celule stem de uz medical, celule stem
pentru uz veterinar, amidon de uz dietetic sau
farmaceutic, steroizi, tampoane pentru alăptat,
stricnină, substanțe astringente, sulfamide
(medicamente), supozitoare, extracte de tutun
(insecticide), țigarete fără tutun, de uz medical,
tampoane pentru menstruație, terebentină de
uz farmaceutic, ulei de terebentină de uz
farmaceutic, preparate terapeutice pentru baie,
ape termale, timol de uz farmaceutic, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), tincturi
de uz medical, tonice (medicamente),
transplanturi (țesuturi vii), glucoză de uz medical,
produse pentru distrugerea verminei, spălături
vaginale de uz medical, vaselină rectificată de uz
medical, tifon pentru pansamente, pansamente
de uz medical, pansamente chirurgicale, vată
hidrofilă, digestive de uz farmaceutic, produse
vezicante, produse veterinare, produse pentru
spălarea vitelor (insecticide), preparate cu
vitamine, seringi preumplute de uz medical,
creioane contra negilor, apă oxigenată de
uz medical, bețișoare cu vată pentru uz
medical, substanțe rășinoase insectifuge, tartru
de uz farmaceutic, scutece pentru animale
de companie, bureți vulnerari, antihelmintice,
rădăcini ale plantelor medicinale, materiale
pentru plombarea dinților, lacuri dentare, lemn
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de cedru folosit ca insectifug, eteri de celuloză
de uz farmaceutic, esteri de celuloză de uz
farmaceutic, zahăr de uz medical.

───────

STR. LACUL BUCURA, NR.
9-13, SECTOR 5, 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)

CREDINŢĂ & CULTURĂ
Centru de Cercetare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație religioasă, organizarea de cursuri
de pregătire pe teme religioase, servicii
educative în materie de dezvoltare religioasă,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, servicii de
consiliere în materie de educație, educație,
furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe referitoare la educație,
educație cu privire la sănătatea fizică, informații
în materie de educație, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, servicii de consultanță
în domeniul educației, organizare de întâlniri
pe teme de educație, furnizare de informații

în materie de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, coaching
pentru viață (instruire), organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, asistență
profesională individualizată (coaching), instruire
cu privire la dezvoltarea personală, organizare
de sesiuni de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, educaţie, servicii de instruire,
servicii educaționale de sprijin, servicii oferite
de ateliere recreative, servicii oferite de ateliere
de formare, organizarea de ateliere de lucru,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de ateliere și seminare,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire, pregătire pentru părinți în
domeniul organizării de grupuri de sprijin pentru
părinți, organizarea de cursuri școlare legate
de sprijinul educațional, 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 documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, cursuri de dezvoltare personală,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale

(210) M 2022 01616 (111)186304
(151) 02/03/2022
(732) FUNDAȚIA PROVIDENȚA,
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multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ.

───────

(210) M 2022 01617 (111)186303
(151) 02/03/2022
(732) FUNDAȚIA PROVIDENȚA, STR.

LACUL BUCURA, NR. 9-13,
ECTOR 5, 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)

Proiectul Rut
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale pentru
copii, 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 sau divertisment), servicii
specifice școlilor (educație), servicii educaționale
furnizate de școli, servicii educative oferite
de școli, organizarea de tabere de recreere,
organizarea 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, învățământ
preșcolar, educație preșcolară, servicii școlare,
servicii educaționale pentru copii.

───────

(210) M 2022 01624 (111)186288
(151) 02/03/2022
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDEȚ
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIILE NETagro

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 05.05.04; 26.11.02

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FCDD00), portocaliu (HEX #DF921D),
maro (HEX #7C3A26), negru, alb, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, agenții de
publicitate, publicitate prin bannere, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, publicitate
pentru ascensoare.

───────
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(210) M 2022 01626 (111)186504
(151) 02/03/2022
(732) MIHAELA CARMEN CRĂCIUN,

BLD. MUNCII NR. 6, BL. E19,
SC. B, AP. 9, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, BUCURESTI,
011653, ROMANIA

(540)

KAMIVA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor,
congreselor, conferinţelor, simpozioanelor şi
seminariilor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedecărcabile, instruire
practică (demonstraţii), publicarea de texte,
altele decât textele publicitare, publicarea
cărţilor, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională, recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2022 01627 (111)185851
(151) 03/03/2022
(732) IMPANSAN SRL, BULEVARDUL

DOROBANȚILOR, NR. 47, BL. B14,
SC. 4, ET. 3, AP. 56, CAMERA 1,
JUDEȚ BRAILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ADRIAN, STR. GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MOBATELIER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor
(piese de mobilier), articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), banchete cu
rafturi, bancuri (mese) de lucru industriale,
bancuri de lucru (mobilier), bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
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cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dozatoare fixe
de prosoape, care nu sunt metalice, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier, elemente de separare
individuale (mobilă), etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fișiere (cartoteci) sub
formă de mobilier, fotolii de tip beanbag,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii

puf), mânere de sertare (nemetalice), mânere
nemetalice pentru mobilier, mânere rotunde
pentru sertare (nemetalice), măsuțe, măsuțe
auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă,
măsuțe pentru computere, măsuțe pentru mașini
de scris, măsuțe portabile de pus în poală,
mese (mobilier), mese de conferință, mese
de expunere, mese de lucru, mese de lucru
pentru proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari,
mese de proiectare, mese de scris pentru
birouri, mese de toaletă, mese de toaletă
(mobilier), mese laterale, mese pentru birouri,
mese pentru case de marcat, mese pentru
computer, mese pentru săli de mese, mese
pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, 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 zonă de relaxare,
mobilier pentru șezut, mobilier pentru vestiare,
mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier realizat
din șipci, mobilier transformabil, mobilier școlar,
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier (ornamente), noptiere, obloane
de interior, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), panouri
separatoare (mobilier), panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de mobilier,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane despărțitoare (mobilier),
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paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile
(mobilier), partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
magazin, rafturi de depozitare pentru obiecte de
artă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete nemetalice
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi
înclinate, rafturi modulare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi pentru alimente,
rafturi pentru birou (mobilier), rafturi pentru
comercializare la set, rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi pentru
vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare pentru

sertare, separatoare rafturi (nemetalice), sertare
(piese de mobilier), sertare de bani nemetalice,
sertare pentru stocarea cartelelor și a cardurilor
(mobilier), seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, stații
de lucru pentru calculator (mobilier), stații
de lucru (mobilier), suport pentru imprimantă
(mobilier), suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, suporturi
pentru chei (mobilier), suporturi pentru cărți
(mobilier), suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru mașini de calcul, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
scaun reglabile, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru (mobilier), suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite (mobilier), unități
de mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier),
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
personale compacte, oglinzi de baie, oglinzi de
perete, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de mână, oglinzi
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de buzunar, dulapuri cu oglinzi, ornamente
(rame) pentru oglinzi, sticlă argintată (oglinzi),
oglinzi pentru bărbierit, oglinzi pentru dulapuri
cu încuietoare, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice, oglinzi care se înclină, plăci de sticlă
pentru oglinzi, oglinzi pentru machiat, pentru
casă, oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile), agățătoare
de oglinzi, nu din metal, mese de toaletă cu
oglinzi formate din trei părți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
online, în legătură produsele din clasa 20.

───────

(210) M 2022 01634 (111)186072
(151) 03/03/2022
(732) HARMOPAN SA, STR. HARGITA

NR. 46, JUDEȚ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530154,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

Bread House

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2022 01638 (111)186247
(151) 03/03/2022
(732) LAY CONDIMENTE S.R.L., BD.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 1G,
CLĂDIREA C2, CAMERELE 1-6,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

lumea cuțitelor

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 26.01.01; 26.01.16; 11.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
5405 C, Pantone 5435 C), negru
(Pantone black C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de un
lanț de magazine.

───────
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ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

COOLTURA
VINULUI BY JIDVEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 11.03.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

40. Tratarea materialelor, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
conservarea alimentelor şi a băuturilor, servicii
de distilare, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, academii
(educaţie), organizarea şi susţinerea
colocvilor, conferinţelor, congreselor şi
seminariilor, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, cursuri prin corespondenţă,
transfer de know-how (instruire), transfer de
cunoştinţe de afaceri şi know-how (training),
servicii educaţionale furnizate de şcoli, servicii
de certificare educaţională, şi anume oferirea
de cursuri de formare şi examinare în domeniul
educaţional, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
efectuarea de excursii cu ghid, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
culturale sau educaţionale, organizare de
evenimente, instruire practică demonstraţii,
publicarea cărţior, broşurilor şi revistelor,

publicarea de texte, altele decât textele
publicitare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), producerea de podcasturi,
în domeniul viticulturii, vinificaţiei şi domeniilor
conexe acestora.

───────

(210) M 2022 01643 (111)186348
(151) 03/03/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

GĂBĂNAŞUL
CASTELULUI DE JIDVEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 07.01.01; 07.01.24; 26.04.05;
26.04.18

(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.

(210) M 2022 01642 (111)186347
(151) 03/03/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.
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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, 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
cunoscute, inclusiv online, servicii de agenţie de
import-export.

───────

(210) M 2022 01644 (111)186349
(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
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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
cunoscute, inclusiv online, servicii de agenţie de
import-export.

───────
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(210) M 2022 01647 (111)186244
(151) 03/03/2022
(732) CRAMA DIN DEAL S.R.L., SAT

(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)

CRAMA DIN DEAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 06.19.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri,
vinars, bauturi distilate.

───────

(210) M 2022 01651 (111)186695
(151) 03/03/2022
(732) CASH&CANDY SRL, SOS.

ANDRONACHE NR. 203, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Candy Toys

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 19.01.03; 02.09.01

(591) Culori revendicate:rosu, galben, verde,
albastru, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, deserturi, dulciuri, acadele,
bomboane, ciocolată, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
tablete de ciocolată, jeleuri, bezele, gumă de
mestecat, băuturi nealcoolice, sucuri și snacks-
uri.

───────

GURA VADULUI, NR. 446, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA
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(210) M 2022 01662 (111)186238
(151) 04/03/2022
(732) GHEORGHE DANIEL

GEORGESCU, STR. ION
CREANGA NR. 2C, JUDEȚ
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

KOTEȚ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență.

───────

(210) M 2022 01666 (111)186466
(151) 04/03/2022
(732) NECMAR FRUCT EXPRES

S.R.L., STR. VALE NR. 36, JUD.
DÂMBOVIȚA, LUNGULEȚU,
137280, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.05; 25.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Legume conservate.
───────

(210) M 2022 01668 (111)186635
(151) 04/03/2022
(732) ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL

SRL, STR. PALAS, NR. 7A, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAI CHA bubble tea bar

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Murăturile Bunicii 
TRADITIA INAINTE DE TOATE

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri de ceai,
amestecuri de cafea, tapioca, ceai, ceai instant,
chai (ceai), extracte de ceai, înlocuitori de
ceai, gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse
de patiserie inghețate), și șerbeturi, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri,
produse de patiserie, prăjituri, tarte, înghețată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
arome din ceai, esențe de ceai, cu exceptia
esențelor eterice si a uleiurilor esențiale, frunze
de ceai, ceai cu gheață (nemedicamentoase),
băuturi din ceai nemedicinale, pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), ceai instant
(altul decât cel pentru uz medicinal), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de
ceai), înlocuitori de ceai (altele decât pentru
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uz medicinal), ceaiuri aromate (altele decât
cele pentru uz medicinal), cereale, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, siropuri și melasă, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, sucuri, smoothies, băuturi de fructe, băuturi
cu gheață pisată (băuturi parțial înghețate),
băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi pe baza de nuci și de soia, siropuri de
fructe, siropuri pentru băuturi, băuturi pe bază de
orez, nefiind înlocuitori de lapte.

───────

(210) M 2022 01677 (111)186314
(151) 05/03/2022
(732) TAHER AL-RAWE, STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI , 021608,
ROMANIA

(540)

Lemoges Porcelain Arad

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
24.09.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars în
3d, artă murală din porțelan în 3d, artă murală

din sticlă în 3d, artă murală din teracotă în 3d,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecț ionate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
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realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceainice cu fluier,
ceramice (produse - pentru menaj), ceainice
din metale prețioase, cești, cești de cafea,
cești de ceai, cești și căni, condimente (servicii
de -), crăticioare din ceramică, cupe, cupe
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din lut, cutii de ceai, nu din metale prețioase,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii din
metale prețioase pentru dulciuri, cutii frigorifice
portabile, neelectrice, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, damigene, dopuri de sticlă, dopuri
de sticlă pentru sticle, dozatoare portabile pentru
băuturi, faianță (obiecte din -), farfurii, farfurii
decorative, farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane
de sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri

pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmacii, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din ticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
articole de sticlărie și porțelan, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu articole de
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sticlărie și porțelan, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de import și export,
regruparea în beneficiul terților a diverselor
produse, in special a celor solicitate în clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
dienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic sau online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2022 01681 (111)185954
(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 01690 (111)186709
(151) 07/03/2022
(732) OPTIMUTIL S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 546, SAT
LEREȘTI, JUD. ARGEȘ, COMUNA
LEREȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA ,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

Optimutil un zâmbet pentru
creatorii de zâmbete

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.15;
03.01.16; 03.01.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, instruire în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de instruire în domeniul medical, servicii de
formare profesională în domeniul medical,
consiliere în materie de pregătire medicală,
organizare de conferințe și simpozioane în
domeniul medical, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, coordonare
de seminarii de instruire pe probleme medicale,
publicare de texte medicale, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul stomatologic.

───────
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(210) M 2022 01695 (111)185955
(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

(591) Culori revendicate:galben, albastru, alb,
roșu deschis, gri

(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
de menaj, şi anume cu date înregistrate,
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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)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
01.15.17; 03.01.08; 03.01.16

(591) Culori revendicate:galben, albastru, alb,
rosu deschis

(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
mărfuri pentru comerțul cu amănuntul, servicii

(210) M 2022 01697 (111)185956
(151) 07/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING

MOTORINĂ EXTRA 
Standard EN 590 
Motorină aditivată

Pentru condiții de iarnă B7
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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.

───────

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
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(210) M 2022 01699 (111)186122
(151) 07/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, PETROM CITY, CLADIREA
INFINITY ETAJ 1, OVAL B,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013329,
ROMANIA

(540)

95 BENZINĂ STANDARD
Standard EN 228

Benzină fără plumb E10
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1019253 din data 11.07.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: 95 BENZINĂ STANDARD
Standard EN 228 Benzină fără plumb E10

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
01.15.17; 03.01.08; 03.01.16; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roșu deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Carburanți și 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
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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.

───────

(210) M 2022 01700 (111)186123
(151) 07/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, PETROM CITY, CLĂDIREA
INFINITY, ET. 1, OVAL B, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 013329, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 03.01.08;
27.05.01; 26.01.03

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roșu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Carburanți și 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

BENZINĂ EXTRA  99 
Standard EN 228

Benzină fără plumb E10
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018432/01.07.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „BENZINĂ”, „EXTRA 99”,

„Standard EN 228” şi „Benzină fără plumb E10”.
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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, 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 01702 (111)186512
(151) 07/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

PRIMAR LA RAPORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, furnizare
de informaţii în materie de telecomunicaţii,
furnizare de canale de telecomunicaţii destinate
serviciilor de teleshopping, televiziune prin cablu,
servicii de telex, servicii de teleconferinţe,
radiodifuziune, radiotelefonie mobilă, difuzare de
programe radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, informaţii în
materie de divertisment.

───────

(210) M 2022 01703 (111)186511
(151) 08/03/2022
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

PASUL LA OFSAID

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, informaţii
în materie de telecomunicaţii, furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────
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(210) M 2022 01716 (111)186383
(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

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 445 C),
roșu (Pantone 7599 C)

(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.

───────

(210) M 2022 01728 (111)186426
(151) 09/03/2022
(732) HAGAG PROPERTIES

MANAGEMENT, CALEA
VICTORIEI, 109, ET:6, TRONSON
2, BIROUL NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚEI NR. 37E, JUD
ILFOV, OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

THE H GALLERY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.11

(591) Culori revendicate:Galben auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, organizare de prezentări în
scop comercial, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare și coordonare de expoziții
în scop comercial, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, organizarea
de expoziții în scopuri publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
promovare și realizare de expoziții comerciale,
realizarea de evenimente comerciale, servicii de
administrare a expozițiilor comerciale.
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41. Coordonare de expoziții cu scop educativ,
desfășurare de expoziții în scop de divertisment,
organizarea de expoziții de artă, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare de competiții artistice, organizare
de competiții educative, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții
educaționale, organizare de expoziții pentru
divertisment, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, realizare de
expoziții cu scopuri culturale.

───────

(210) M 2022 01733 (111)186070
(151) 09/03/2022
(732) MAGAZINUL DE INFORMAȚII

S.R.L, STR. DEZROBIRII NR. 115,
BL. A28, SC. 1, ET. 2, AP. 8, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

Utilmond. Se
rezolvă, orice ar fi.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Baze de date (electronice) înregistrate sau
descărcabile, baze de date interactive, baze
de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice, broșuri electronice descărcabile,
clipuri video preînregistrate, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere cu muzică descărcabile,
înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări video, modele de realitate virtuală,
publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, aplicații
software descărcabile, aplicație software pentru
servicii de cloud computing, aplicații de
birou și de întreprindere descărcabile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicații mobile, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, aplicații descărcabile pentru
fluxul de lucru, aplicații software de calculator,
descărcabile, aplicații software descărcabile

pentru telefoane inteligente, aplicații software
descărcabile, compilatoare, instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, pachete
de software, platforme de software colaborative
(software), software de aplicații de calculator,
software de aplicații pentru dispozitive mobile,
software de calculatoare destinat estimării
resurselor necesare, software de calculator
descărcabil pentru monitorizare la distanță și
analiză, software de calculator folosit ca interfață
de programare a aplicațiilor (API), software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
de calculator pentru controlul timpului, software
de calculator pentru contabilitate inter-rețea
în domeniul telecomunicațiilor, software de
calculator pentru căutarea de date, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și
a bazelor de date, software de compilare,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software de simulare, software de sistem
de gestionare a fluxului de lucru, software
pentru administrarea de date și fișiere și pentru
baze de date, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software pentru cititoare
de carduri, software pentru comandarea
terminalelor cu autoservire, software pentru
contracte inteligente, software pentru dezvoltare
de aplicații, software pentru dezvoltare de
produse, software pentru editare, software
pentru furnizori de soluții digitale, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
pentru intranet, software pentru medii de
dezvoltare, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software pentru servere
de aplicații, portaluri inteligente, spftware
pentru dezvoltare de aplicații, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru editare,
software pentru furnizori de soluții digitale,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru intranet, software
pentru medii de dezvoltare, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
software pentruprelucrarea de imagini, grafice,
conținut audio, conținut video și text, software
pentru servere de aplicații, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, portaluri
inteligente pentru analiza de date în timp
real, programe informatice interactive bazate
pe inteligență artificială, software de învățare
automată pentru analize, software de învățare
automată pentru publicitate, programe de
controlare a proceselor, sisteme biometrice
de identificare, software biometric, software
de calculator pentru sisteme biometrice de

965



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
identificare și autentificare a persoanelor,
firmware și drivere pentru dispozitive, interfețe
de computer, întreținere de software, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, programe de calculator
pentru elaborarea de interfețe pentru utilizatori,
programe de sisteme de operare pentru rețele,
software de calculator pentru migrarea între
distinctele sisteme de operare folosite de
rețeaua informatică, software de optimizare,
software de protejare a confidențialității, software
pentru serverul de acces la rețea, aplicații
software pentru web descărcabil, software
bancar, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de afișaj
electronic, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet, software de calculator
descărcabil folosit ca interfață de programare a
aplicației (API), software de comerț electronic și
de plăți electronice, software de management
de conținut, software de monitorizare de rețele
tip cloud, software pe partea de server, software
pentru accesarea repertoriilor de informații
care pot fi descărcate din rețeaua globală
de calculatoare, software pentru aplicații web
și servere, software pentru cloud computing,
software pentru extranet, software pentru
furnizori de soluții digitale, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-uri web,
software pentru motoare de căutare, software
pentru servere, software pentru servere de
baze de date, software pentru servere de
aplicații, software pentru servere de fișiere,
software pentru servere de comunicații, software
pentru servere de cloud, software pentru
servere media, software pentru servere virtuale,
software pentru serverul de acces la rețea,
software pentru streaming de multimedia,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date.
35. Activități publicitare, în special cu privire
la rețele de telematică și de telefonie,
actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare în materie de activități de
marketing, afișare de anunțuri publicitare pentru
terți, agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, anunțuri clasificate, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență

în materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de
franciză, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, difuzarea de date privind
publicitatea, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare
de servicii publicitare, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
intermediere publicitară pentru terți, întocmirea
de texte de publicitate comercială: marketing
de baza de date, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing
digital, marketing pe Internet, marketing
promoțional, distribuire de eșantioane de
produse, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea traficului pe site, organizare de
lansan de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
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de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de campanii publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, 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, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, producție de material
publicitar, producție de publicitate televizata si
radiofonica, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, 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 prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
cârduri cu premii de fidelitate, promovare
online de rețele informatizate și pagini
web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, reactualizarea
materialelor publicitare, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de generare

de clienți potențiali, servicii de lansare
de produse, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing în domeniul optimizării traficului pe
site-uri web, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
abonament la un pachet media de informații,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicații, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agentii
de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu privire
la produse de consum, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produs, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale centru terti ori sisteme
de telecomunicații: obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de cumpărături colective, organizare
de tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, prelucrare administrativă de comenzi
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de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare electronică a
comenzilor, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, realizare de abonamente
la pachete de informații, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă cu ridicata, servicii
de comandă în contul terților, servicii de
comandă [pentru terți], servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere comercială referitoare la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, administrare
de afaceri, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrare
interimară de afaceri, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență administrativă
în procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
asistență în management pentru companiile
comerciale, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, organizare de întâlniri de afaceri,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
afacerilor, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizarea pentru terți de servicii de mesaje
telefonice de întâmpinare și de servicii de
recepționare telefonică, planificare a întâlnirilor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de colaborări de afaceri în
rețea, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de funcții administrative, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea.
38. Administrarea unei rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,

camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, colectare și transmitere
de mesaje, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
de telecomunicații, comunicare de informații
prin mijloace electronice, comunicare prin
mijloace electronice, comunicarea cu terminale
de computere și acces internet, comunicații
peer-to- peer, comunicații prin rețele electronice,
consultanță în domeniul comunicațiilor,
expediere de înștiințări, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea rețelelor electronice
de comunicații, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare de
conexiuni de telecomunicații pentru centre de
date, furnizare de informații privind comunicațiile
media, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
telecomunicații wireless prin intermediul rețelelor
de comunicație electronica, furnizarea accesului
la rețele de comunicații electronice și la baze
de date electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații electronice,
furnizarea de instalații de comunicare pentru
interschimbarea datelor digitale, servicii de
accesare a telecomunicațiilor, servicii de
colectare și transmitere de mesaje, servicii
de comunicare de date accesibile prin cod
de acces, servicii de comunicare de date
care pot fi accesate cu parolă, servicii de
comunicare electronică pentru transmisia de
date, servicii de comunicare pentru transmisia
de informații, servicii de comunicații, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii de
comunicații electronice cu privire la autorizarea
cârdurilor de credit, servicii de comunicații
electronice, servicii de comunicații furnizate
electronic, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de geolocalizare (servicii de
telecomunicații), servicii de informare privind
rețelele electronice de comunicare, servicii de
mesagerie, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul rețelelor de fibră optică, rețele
digitale, servicii de transmisie de informații
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date, sunete
și imagini, servicii de videotext interactiv, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii telematice care pot fi accesate cu
parolă, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), transfer automat de date digitale
utilizând canale de telecomunicații, transfer de
date prin telecomunicații, transmisie de date
pentru terți, transmisie de imagini prin rețele
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multimedia interactive, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
comunicare de date pentru asistența în luarea
deciziilor, transmisie de la distanță de date
prin intermediul telecomunicațiilor, transmisie
de pachete de date și imagini, transmisie de
semnale pentru comerț electronic prin sisteme
de telecomunicații și prin sisteme de comunicații
de date, transmisie electronică de comunicări
scrise, transmisii de date, transmitere de
comunicații codificate, transmitere de informații
în scopuri de afaceri, transmitere de mesaje,
date și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere digitală de date pe
internet, transmitere electronică de mesaje și
date.
42. Actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor
web pentru terți, administrare de servere,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță IT, servicii
de consiliere și asigurare de informații, creare
de platforme informatice pentru terți, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, exploatare de date, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (ITSM), închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
întreținere de software de prelucrare a datelor,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea
de software online nedescărcabil, proiectare,
creare și programare de pagini web, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, servicii de
configurare a rețelelor informatice, servicii de
diagnostic computerizat, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de rețele informatice, servicii de transfer
de date, software ca serviciu (SaaS), consultanță
în domeniul software- ului ca serviciu (SAAS),
software ca serviciu (SAAS) care oferă software
de învățare automată.

───────

(210) M 2022 01735 (111)185957
(151) 09/03/2022
(732) BARBUR IOAN, STR. CLUJULUI

NR. 65, JUD. CLUJ, TURDA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1018816 din
data 06.07.2022 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ,,CENTRUL

DE RADIOLOGIE DIGITALĂ”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.07.25

(591) Culori revendicate:roz, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente medicale.
44. Servicii medicale.

───────

MY XPERT 
CENTRUL 

DE RADIOLOGIE 
DIGITALĂ
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(210) M 2022 01736 (111)186387
(151) 09/03/2022
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI,

STR. EROU IANCU NICOLAE NR.
58, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Zimbria La Familia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier.
21. Tocătoare, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare din lemn pentru bucătărie, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă.

───────

(210) M 2022 01737 (111)186167
(151) 09/03/2022
(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)

ONEUP

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Managementul relației cu clienții, servicii
de fidelizare a clienților, organizarea si
managementul programelor de fidelizare a
clientilor, servicii de publicitate și marketing,
servicii de onorare a comenzilor, și anume,
procesare administrativă și organizare de
comenzi de cumpărare, servicii de procesare
electronică a comenzilor, furnizarea de informații
despre produse în scopul de a ajuta la selectarea
mărfurilor de consum general pentru a satisface
nevoile consumatorului, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.

───────
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(210) M 2022 01740 (111)186085
(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

(591) Culori revendicate:alb, argintiu, negru,
rosu

(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.

───────

(210) M 2022 01743 (111)186058
(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)

R Rothmans
CLASSIC since 1890

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.01; 27.07.01

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
argintiu, negru, rosu

(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.

───────

971



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

(210) M 2022 01745 (111)185962
(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 01746 (111)186069
(151) 09/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GL, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

1UP

(531) Clasificare Viena: 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 27.07.01

(591) Culori revendicate:violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Managementul relației cu clienții, servicii
de fidelizare a clienților, organizarea si
managementul programelor de fidelizare a
clientilor, servicii de publicitate și marketing,
servicii de onorare a comenzilor, și anume,
procesare administrativă și organizare de
comenzi de cumpărare, servicii de procesare
electronică a comenzilor, furnizarea de informații
despre produse în scopul de a ajuta la selectarea
mărfurilor de consum general pentru a satisface
nevoile consumatorului, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.

───────
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(210) M 2022 01747 (111)186725
(151) 09/03/2022
(732) VILLAGER SRL, STR. CRAIOVA,

NR. 7, APT. 1, JUDEȚ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR..21/1, JUDET CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SOURCING FIRST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peste, legume conservate sau
congelate, uleiuri si grasimi alimentare.
30. Condimente si mirodenii.
31. Midii vii, stridii vii.
33. Vinuri.
35. Publicitate si marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerilor, lucrari de birou, servicii de comert
online si offline cu produsele din clasa 29 ( carne,
peste, legume conservate si congelate, uleiuri si
grasimi alimentare), servicii de comert online si
offline cu produse din clasa 30 ( condimente si
mirodenii), servicii de comert online si offline cu
produse din clasa 31 ( midii vii, stridii vii), servicii
de comert online si offline cu produse din clasa
33 ( vinuri).
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2022 01750 (111)186580
(151) 09/03/2022
(732) SC VERTIGO SOLUTIONS SRL,

STR. IZBICENI, NR. 117-119,
BIROU 3, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Gnet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Lemn și lemn artificial, piatră, rocă, argilă
și minerale, smoală, gudron, bitum și asfalt,
asfalt, smoala si bitum, blindaje, nu din metal,
chit, pavaje prefabricate, piatră concasată,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, structuri și construcții nemetalice
transportabile, statui și obiecte de artă din piatră,
beton și marmură, incluse în această clasă,
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre.

───────
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(210) M 2022 01751 (111)186501
(151) 09/03/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU, 31, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU 94, BLOC 14 A,
SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011146, ROMANIA

(540)

GRĂTAR
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1021236 din
data 01.08.2022, solicitantul nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirii: GRĂTAR.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
13.01.05; 26.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, rosu,
portocaliu, alb, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate și produse pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
4. Brichete combustibile, brichete de lemn,
brichete de cărbune, aprinzătoare de foc,
aprinzătoare de foc solide, produse pentru aprins
focul și anume, pastile de aprins focul, pastile
sub formă de cub pentru aprindere, așchii de
lemn pentru aprindere, suluri de hârtie pentru
aprindere, combustibil pentru aprins focul la
grătar.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat, cutii
metalice pentru depozitat.
8. Tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri) / articole
pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri), tocătoare
de carne (satâre), cuţite pentru friptură, furculițe

pentru friptură, veselă, linguri, furculiţe şi cuţite
de masă de unica folosință.
9. Mănuşi rezistente la foc, termometre, de uz
casnic, termostate.
11. Grătare, grătare cu gaz, grătare cu cărbune,
roci vulcanice utilizate la grătarele în aer liber.

21. Grătare (neelectrice), țepuşe metalice
pentru gătit, palete, furculițe, clești, spatule, perii
de curățare, raclete, pensule, frigărui, farfurii din
plastic sau hârtie, pahare din plastic sau hârtie,
recipiente din aluminiu pentru alimente, grătare
pentru camping, scânduri din lemn pentru grătar,
mănuși de bucătărie, recipiente și tăvi de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
suporturi de grătare, tăvi de uz casnic, din hârtie,
tocătoare din lemn pentru bucătărie, pahare din
hârtie, tigăi, plite (non-electrice), mănuşi pentru
cuptor, clești pentru grătar, furculițe pentru grătar,
mănuşi de grătar.
24. Șervete de masă din materiale textile, fețe
de masă din materiale textile, prosoape de
bucatărie, din material textil, muşama utilizată ca
faţă de masă.
25. Articole de imbrăcaminte, șorţuri
(îmbrăcăminte), articole pentru acoperirea
capului.
29. Carne si produse din carne, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii.
30. Sosuri pentru carne, sosuri pentru marinat
carnea, muștar, ketchup, produse de frăgezit
carnea, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, paine și alte produse de panificație.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, cartofi
proaspeți, ciuperci proaspete.
34. Chibrituri.

───────
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16. Pungi de copt la cuptor, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, garnituri de masă
din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, protecţie de masă din hârtie,
prosoape din hârtie, hârtie de ambalat, hârtie
de copt, pungi de plastic pentru copt, folii de
ambalat din vâscoză, foi de celuloză reciclate
pentru împachetat, pungi de hârtie sau plastic,
sacoșe de hârtie sau plastic.
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(210) M 2022 01752 (111)186568
(151) 09/03/2022
(732) SC ADATEHNIX SRL, STR.

ALEXANDRU CEL BUN, NR. 9,
JUD. SIBIU, MEDIAȘ, 551079,
SIBIU, ROMANIA

(540)

AdTec

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse nemedicinale de îngrijire pentru
bebeluși.
9. Camere video de securitate, aparate pentru
supraveghere de securitate, sisteme de alarmă
antiefracție, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare de hărți, respectiv: aparate de navigație
pentru automobile, aparate de sistem de
poziționare globală (GPS), aparate de măsură,
aparate și instrumente topografice, sonare,
genți pentru aparate de fotografiat, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, hamuri de siguranță
pentru copii, serviete din piele, genți pentru
școlari, genți pentru cărți, genți pentru haine,
transportoare pentru animale (genți), genți de
mână pentru bărbați, genți de voiaj pentru avion,
poșete mici (genți de mână), genți din imitatie de
piele.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu așternuturi pentru

animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, 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.

───────

(210) M 2022 01755 (111)186366
(151) 10/03/2022
(732) TELESTATE BUSINESS

PLATINUM SRL, STR. VALEA
CALUGAREASA, NR. 4, BLOC 5,
SCARA C, ETAJ 3, AP 41, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061725, ROMANIA

(740) AGENTIA DE P.I TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI, NR.
73-79A, ET. 2, AP. 205, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

(540)

IA www.imobiliare-acasa.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.13; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#deb480), negru (HEX #000000, HEX
#010101), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asistenta in domeniul achizitiilor imobiliare,
asistenta in materie de achizitii si interese
financiare in domeniul imobiliar, brokeraj
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───────

(540)

SOMATIC HEALING BREATH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Cursuri de dezvoltare personală, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltare personală.

44. Servicii de psihologie, servicii de terapie,
toate serviciile de mai sus în legătură cu stresul
post-traumatic.

───────

(210) M 2022 01762 (111)186277
(151) 10/03/2022
(732) REWIRE ID SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 61, CAMERA NR.
1, JUD. CLUJ, DABACA, 407265,
CLUJ, ROMANIA

(540)

REWIRE interior design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț online cu ridicată și
cu amănuntul, servicii de agenție de import
– export, servicii de agenție de informații
comerciale, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de indermediere
comercială, analiză costurilor, demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, prognoze economice, facturare
servicii de lobby commercial, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, închiriere
de echipamente de birou în spații pentru co-
working, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, negocierea și încheierea de
tranzacții comeriale pentru terți, negocierea
contractelor pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,

(210) M 2022 01761 (111)186124
(151) 10/03/2022
(732) NICULESCU FLORENTINA, 

B-DUL UVERTURII NR. 91, BL. P21,
SC. 3, ET. 4, AP. 132, SECTOR 6,  
BUCUREȘTI, ROMANIA
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imobiliar, concesionare de proprietati funciare
absolute, consultanta privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliara, inchiriere de centre
de afaceri, inchiriere de exploatari agricole,
inchiriere de spatii comerciale, inchiriere de spatii
de cazare permanenta, inchiriere de spatiu in
centrele comerciale, inchiriere de spatiu intr-un
magazin de desfacere cu amanuntul, inchiriere
de sali de expozitie, inchirieri de apartamente,
garsoniere si camere, inchirieri de cladiri,
inchirieri de locuinte(apartamente), inchirieri de
proprietati(doar proprietati imobiliare), inchirieri
de spatii comerciale, inchirieri de spatii
pentru birouri, inchirieri de spatii pentru
birouri(imobiliare), servicii de brokentaj financiar
in domeniul imobiliar, servicii de cercetare
privind achizitia de proprietati imobiliare, servicii
de cesiune de contracte de inchiriere a
proprietatiilor imobiliare, servicii de consiliere
privind detinerea de proprietati imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietatiilor
imobiliare, servicii de consultanta in materie
imobiliara pentru corporatii, servicii de cautare
de proprietati imobiliare nationale, servicii de
management imobiliar privind tranzactii cu
proprietati imobiliare, servicii de prelungire
a contractelorde inchiriere pentru proprietati
imobiliare, servicii de reprezentare financiara
in vederea detinerii de proprietati in numele
tertilor, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii de imprumuturi imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, consultanta privind
achizitionarea de bunuri imobiliare, servicii de
localizare apartamente pentru terti.
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organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de externalizare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopul
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție pentru
terți, publicarea de texte publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terți, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, desfășurarea de evenimente comerciale,
servicii de generare de potențiali clienți, asistență
în managementul afacerilor.
42. Design grafic, design arhitectural, design
vizual, design de produs, design pentru
restaurante, design pentru magazine, design
de mobilier, proiectare (design) de restaurante,
proiectare (design) de puburi servicii de
design mobilier design interior pentru magazine
design pentru unități sportive proiectare (design)
de magazine proiectare (design) de băi
proiectare (design) de clădiri servicii de
design arhitectural servicii de design industrial
proiectare (design) de birouri artă grafică și
design proiectare (design) de cluburi design de
centre comerciale servicii de design comercial
proiectare (design) de bucătării design grafic și
industrial proiectarea (designul) spațiului interior
evaluări tehnice privind designul planificare
în domeniul designului cercetare în domeniul
designului, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
pentru restaurante, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de mobilier de
birou design de clădiri de birouri design
arhitectural pentru planificare urbană design
grafic asistat de calculator servicii de design
de dulapuri, servicii pentru proiectare (design)
de spitale întocmire de rapoarte referitoare
la design servicii de design interior pentru
magazine servicii de design privind interioarele
magazinelor servicii de design privind vitrinele
magazinelor servicii de design interior și
exterior, servicii pentru proiectare (design)
de puburi servicii de design interior pentru
buticuri servicii de design arhitectural pentru
expoziții servicii pentru proiectare (design)
de cluburi servicii de design în domeniul
arhitecturii servicii pentru proiectare (design)
de birouri servicii de design grafic pentru
calculator servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri servicii profesionale privind design-
ul arhitectural design de decorațiuni interioare
pentru magazine servicii pentru designul de

clădiri industriale servicii de design pentru
amplasare de birouri consultanță profesională
în materie de design industrial servicii de
design grafic pentru suprafețe vitrate servicii
tehnologice și design privind acest domeniu
servicii științifice și design privind acest domeniu
servicii de design privind comerțul cu amănuntul
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural servicii de consultanță în materie
de design interior servicii de design de mobilier
pentru interiorul navelor servicii de consultanță
în materie de design industrial servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
aeronavelor, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, servicii pentru proiectare
(design) de unități de restaurație, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, servicii de consiliere în
materie de inginerie de design, servicii de design
în materie de reproducere de documente, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu mai
multe etaje, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și
mobilier pentru designul de exterior, arhitectură,
servicii de arhitectură, consultanță în arhitectură,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, întocmire de
rapoarte arhitecturale, servicii de planificare
arhitecturală, întocmirea de planuri arhitecturale,
realizarea de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură de interior, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, servicii de arhitectură și
inginerie, întocmire de proiecte de arhitectură,
servicii de arhitectură privind dezvoltarea
terenurilor, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri industriale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
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de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, servicii
de arhitectură peisageră, consultanță referitoare
la peisagistică, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți.
44. Servicii de arhitectură peisageră,
consultanță referitoare la peisagistică,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți.

───────

(210) M 2022 01764 (111)186532
(151) 10/03/2022
(732) NRE SIBIU SHOPPING CITY

SRL, CALEA FLOREASCA, NR.
169A, CLADIREA A, ETAJUL 5,
SECTIUNEA A5.1, BIROUL NR.
50, 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)

PATROCLE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;

03.01.08
(591) Culori revendicate:galben, roz, negru,

alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, brosuri, reviste,
afise, 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, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
jucarii mascota, baloane, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate in legatura cu centre comerciale,
mall-uri, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor in legatura cu centre
comerciale, mall-uri, lucrări de birou in legatura
cu centre comerciale, mall-uri.
36. Servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături.
41. Educaţie in legatura cu centre comerciale,
mall-uri, furnizarea de instruire in legatura
cu centre comerciale, mall-uri, divertisment in
legatura cu centre comerciale, mall-uri, activităţi
sportive şi culturale in legatura cu centre
comerciale, mall-uri.
42. Design pentru magazine, amenajarea
interioara a magazinelor.

───────
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(210) M 2022 01769 (111)185958
(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 01770 (111)186700
(151) 10/03/2022
(732) COUNTRY BAKERY PROD SRL,

SAT DEALU, NR. 17/A, JUDETUL
HARGHITA, COMUNA DEALU,
HARGHITA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR.51, SC.A, ETAJ
1, AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Vidéki PÉKSÉG -Since 1995-

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.02; 27.07.01; 26.11.02;
26.11.08

(591) Culori revendicate:alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Gogoşi
30. Produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, torturi, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, aluat de
prăjituri, prăjituri cu migdale, prăjituri cu
căpșuni, glazură pentru prăjituri, prăjituri mici
cu ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), prăjiturici uscate
(patiserie), specialități de patiserie, amestecuri
de patiserie, produse de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, produse de
patiserie vieneză, pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie proaspete, scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie cu
migdale, produse de patiserie cu semințe de
mac, produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse din patiserie congelate umplute cu
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carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, covrigei, covrigei moi, pâine făcută cu
drojdie, amestecuri pentru pâine integrală, pâine
de secară, amestecuri pentru pâine, aluat de
pâine, pâine multicereale, pâine integrală, pâine
crocantă, pâine proaspătă, pâine.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de agentii de import și export, administrarea
magazinelor.
39. Transport, ambalarea, depozitare de
produse.

───────

(210) M 2022 01773 (111)186437
(151) 10/03/2022
(732) ORTOSKINET MED SRL,

STR.HORIA, NR.2, JUDEȚ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, 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)

FIZIOKINET
Recuperare medicală

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, consultații
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale.

───────

(210) M 2022 01775 (111)186272
(151) 10/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, DELAWARE,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

WINDY RIDE
(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.

───────

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2022 01778 (111)186465
(151) 10/03/2022
(732) MLS INVEST TRADING S.R.L.,

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)

NYN NEW YORKER NOODLES

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 08.07.03; 11.03.02

(591) Culori revendicate:gri, galben, bej,
maro, verde, roz, alb

(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
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 și 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
și soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de

catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2022 01779 (111)186464
(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

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru,
galben, maro

(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
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.
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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 01783 (111)186327
(151) 11/03/2022
(732) Olimpiu-Eugen Galani, STR.

EUFROSINA POPESCU, NR.
61, BL LAMA 1, SC. A, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Xsculpt

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 pentr conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sa 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 și 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.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 01786 (111)186683
(151) 11/03/2022
(732) AGROCOSM CONSULT SRL,

STR. ANA IPĂTESCU NR.1A, JUD.
ILFOV, COMUNA DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Micul Grădinar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.05.03; 02.05.05; 05.05.04; 25.01.05;
25.01.18; 26.11.01; 26.01.01
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(591) Culori revendicate:alb, verde, galben,

portocaliu, maro, albastru, roșu, mov,
roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea la un loc în avantajul terților a
produselor agricole, a semințelor, a plantelor și a
florilornaturale, a pământului de flori ( cu excepția
transportului lor) pentru a permite consumatorilor
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod.

───────

(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 01795 (111)186080
(151) 11/03/2022
(732) SEPAIT S.R.L., STR. CUZA VODA,

NR. 61, AP. 1, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, 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)

Hausfabrik.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
07.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
rosu, albastru, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă pentru
dușuri, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe electrice de apă pentru băi,
pompe electrice de apă pentru piscine, pompe
de apă pentru băi spa, pompe de apă pentru
unități de filtrare a apei, pompe pentru instalații
de încălzire.
11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, filtre pentru aparate sanitare, instalații
sanitare pentru closete, robinete pentru instalații
sanitare, instalații sanitare de baie, articole
sanitare realizate din porțelan, vane (instalații
sanitare), pisoare (componente ale instalațiilor
sanitare), articole sanitare realizate din piatră,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete
(spălătoare), componente ale instalațiilor
sanitare, accesorii pentru instalații sanitare de
apă, accesorii de scurgere pentru articole

MOLDOVEI NR. 35, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600094, BACĂU,
ROMANIA

(210) M 2022 01790 (111)186692
(151) 11/03/2022
(732) PLATON OVIDIU MIHAI, CALEA

983



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
sanitare, respectiv: dușuri, platforme de duș,
robinete de duș, stropitoare pentru duș, capete
de duș, unități de duș, supape pentru duș,
instalații de duș, furtunuri de duș, furtunuri
de duș pentru dușuri manuale, filtre pentru
căzi de duș, dopuri din metal pentru dușuri,
capete de pulverizare pentru dușuri, dușuri
vândute sub formă de seturi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, dispozitive de încălzire
a apei pentru dușuri, sisteme de încălzire a
apei pentru dușuri, supape de control pentru
dușuri (accesorii pentru instalații), țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, mânere de robinete, accesorii de scurgere
pentru lavoare, conducte de scurgere pentru
căzi, țevi de scurgere pentru instalații sanitare,
țevi de scurgere pentru căzi de baie, armături de
scurgeri sanitare pentru conducte de scurgere,
țevi de scurgere (accesorii pentru instalații de
apă și canal), țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru chiuvetă, supape
pentru duș, supape de reglaj pentru apă, supape
regulatoare de nivel în rezervoare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
supape cu flotor (robinete cu plutitor), supape
de siguranță pentru sisteme de apă, supape de
siguranță pentru conductele de apă, supape de
control al apei pentru robinete, supape de control
pentru dușuri (accesorii pentru instalații), supape
de control de nivel, care constituie componente
ale instalațiilor sanitare, supape de control
pentru căzi de baie (accesorii pentru instalații
sanitare), armături de scurgeri sanitare pentru
bideuri, armături de scurgeri sanitare pentru
dușuri, armături de scurgeri sanitare pentru băi,
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, supape pentru duș, supape de
reglaj pentru apă, supape regulatoare de nivel în
rezervoare, supape (robinete), componente ale
instalațiilor sanitare, supape cu flotor (robinete cu
plutitor), supape de siguranță pentru conductele
de apă, supape de control al apei pentru
robinete, supape (robinete), care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, supape sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
valve termostatice, supape termostatice pentru
radiatoare, dispozitive de comandă (supape
termostatice) pentru instalații de încălzire,
comutatoare termosensibile (valve termostatice)
pentru radiatoarele de încălzire centrală, valve
de control termostatice pentru radiatoarele de
încălzire centrală, sisteme de control (valve
termostatice) pentru instalații de încălzire,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, supape de

control termostatic (componente ale instalațiilor
de alimentare cu apă), senzori de temperatură
(valve termostatice) folosite la radiatoare de
încălzire centrală, cartușe pentru încălzire,
unități de filtrare cu cartușe (echipament pentru
tratarea apei), filtre de apă, filtre pentru apa
potabilă, filtre pentru tratarea apei, filtre pentru
aparate sanitare, filtre pentru purificarea apei,
filtre pentru conductele de apă, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
dopuri pentru chiuvete, dopuri din metal pentru
lavoare, dopuri din metal pentru chiuvete, dopuri
din metal pentru dușuri, dopuri din metal
pentru băi, instalații de purificare pentru deșeuri,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, sisteme de tras apă pentru pisoare ,
armături de scurgeri sanitare pentru băi,
armături de scurgeri sanitare pentru dușuri,
fitinguri pentru conducte sanitare de apă, țevi
de scurgere pentru instalații sanitare, capace
sanitare pentru vasul de toaletă, aeratoare
pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), mânere pentru rezervoare (piese
pentru instalații sanitare), chiuvete de baie
(componente de instalații sanitare), vase pentru
spălare (componente ale instalațiilor sanitare),
țevi ondulate metalice (piese de instalații
sanitare), filtre pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), armături de
scurgeri sanitare pentru conducte de scurgere,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
piese din fontă pentru conducte (componente de
instalații sanitare), instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
robinete de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, benzi flexibile pentru protecția tuburilor
metalice (părți de instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, 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, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire.
35. Regruparea în avantajul terţilor a 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
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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, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru

rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de apă
sub formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), coturi curbate din plastic
pentru țevi (componente de instalații sanitare),
supape de control de nivel, care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, 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, radiatoare (încălzire), cazane
de încălzire, boilere pentru încălzire, instalații
de încălzire, corpuri de încălzire, aparate
de încălzire ambientală, instalații de încălzire
centrală, boilere pentru încălzire centrală,
cazane pentru încălzire centrală, aparate
electrice de încălzire (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 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
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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, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
benzi flexibile pentru protecția tuburilor metalice

(părți de instalații sanitare), coturi curbate din
plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
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, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la 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, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
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piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de apă
sub formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), coturi curbate din plastic
pentru țevi (componente de instalații sanitare),
supape de control de nivel, care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, 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, radiatoare (încălzire), cazane
de încălzire, boilere pentru încălzire, instalații
de încălzire, corpuri de încălzire, aparate
de încălzire ambientală, instalații de încălzire
centrală, boilere pentru încălzire centrală,
cazane pentru încălzire centrală, aparate
electrice de încălzire, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la 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, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
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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, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, robinete
de apă sub formă de părți de instalații
sanitare, benzi flexibile pentru protecția tuburilor
metalice (părți de instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), supape de control de

chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
benzi flexibile pentru protecția tuburilor metalice
(părți de instalații sanitare), coturi curbate din
plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
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, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu 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
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nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, 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,
radiatoare (încălzire), cazane de încălzire,
boilere pentru încălzire, instalații de încălzire,
corpuri de încălzire, aparate de încălzire
ambientală, instalații de încălzire centrală,
boilere pentru încălzire centrală, cazane pentru
încălzire centrală, aparate electrice de încălzire,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la 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, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,

pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de
apă sub formă de părți de instalații sanitare,
benzi flexibile pentru protecția tuburilor metalice
(părți de instalații sanitare), coturi curbate din
plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
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, radiatoare
(încălzire), cazane de încălzire, boilere pentru
încălzire, instalații de încălzire, corpuri de
încălzire, aparate de încălzire ambientală,
instalații de încălzire centrală, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzire
centrală, aparate electrice de încălzire, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la 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
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rezervoare (piese pentru instalații sanitare),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), țevi ondulate metalice
(piese de instalații sanitare), filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, piese din fontă pentru
conducte (componente de instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, robinete de apă
sub formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), coturi curbate din plastic
pentru țevi (componente de instalații sanitare),
supape de control de nivel, care constituie
componente ale instalațiilor sanitare, 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, radiatoare (încălzire),
cazane de încălzire, boilere pentru încălzire,
instalații de încălzire, corpuri de încălzire,
aparate de încălzire ambientală, instalații de
încălzire centrală, boilere pentru încălzire
centrală, cazane pentru încălzire centrală,
aparate electrice de încălzire, 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, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenții de import și export.

───────

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 deduș, căzi pentru duș, căzi 
de baie, căzi careîncorporează 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,  dispozitive pentru 
tehnologia informației, audio-vizuale,multimedia
și  fotografice,  dispozitive  de  control al 
accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
pompe de apă, pompe electrice de apă,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru aerarea
bazinelor cu apă, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru unități de filtrare a
apei, pompe pentru instalații de încălzire,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
filtre pentru aparate sanitare, instalații sanitare
pentru closete, robinete pentru instalații sanitare,
instalații sanitare de baie, articole sanitare
realizate din porțelan, vane (instalații sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
articole sanitare realizate din piatră, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături de scurgeri
sanitare pentru dușuri, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, capace sanitare pentru vasul
de toaletă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), mânere pentru
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(210) M 2022 01796 (111)186352
(151) 11/03/2022
(732) URBAN IMOB INVEST S.R.L, STR.

DRUMUL SABARENI NR.24-26,
CORP ADM., BIROU 1A107B1,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Midtown Residence

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea și administrarea
afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri și expoziții în vederea
promovării și comercializării de proprietăți
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administrate comercială, regruparea În avantajul
terților a caselor, vilelor și apartamentelor
(cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, evaluării financiare
imobiliare, management imobiliar, închirierea
bunurilor imobiliare, închirierea apartamentelor,
colectarea chiriilor.
37. Servicii de construcții, construirea de zone
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de construcție de clădiri
de apartamente, servicii de reparații, servicii
de instalații, servicii de demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2022 01808 (111)186701
(151) 12/03/2022
(732) STEFAN VALENTIN MANDACHI,

STRADA MORII NR. 240 B, JUDEȚ
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MENTORCLASS

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.24; 24.09.03; 26.11.01; 26.04.05

(591) Culori revendicate:mov, albastru, negru,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.

───────
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(210) M 2022 01809 (111)186599
(151) 13/03/2022
(732) RO BĂUTURI SRL, ERNEI NR.

391M, JUDEȚ MUREȘ, ERNEI,
547215, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SARGUINTEI NR. 39, AP.12, JUDEȚ
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

GOLDEN CIDER EST. 2022
100% HANDCRAFTED CIDER

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.05; 05.07.13; 25.01.25

(591) Culori revendicate:negru, galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Cidru fără alcool, băuturi pe bază de suc de
mere, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, băuturi pe bază de fructe,
extracte din fructe fără alcool.
33. Cidru alcoolic, cidru dulce alcoolic, cidru
sec alcoolic, băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe, băuturi alcoolice care conțin fructe,
extracte din fructe cu alcool, vin de fructe, vin
spumant de fructe.

───────

(210) M 2022 01814 (111)186535
(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

(591) Culori revendicate:galben, verde închis,
alb, roşu, bej, portocaliu, negru, verde
deschis

(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

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1018757/06.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "100% HANDCRAFTED CIDER" .
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(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 01815 (111)186369
(151) 14/03/2022
(732) CAPRA ROZ S.R.L., STR.

PINCIPALA, NR. 21, SAT
DRACŞANI, JUD. BOTOŞANI,
COMUNA SULIȚA, BOTOȘANI,
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)

MILLION BAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 24.09.05; 01.01.01; 05.03.13

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii de snack-baruri,
servicii 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).

───────

(210) M 2022 01824 (111)185902
(151) 14/03/2022
(732) RE:MAKE IDEAS CONSULTING

S.R.L., PARC INDUSTRIAL NR.
3, BIROU DIRECTOR GENERAL,
JUDETUL VALCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, 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)

Pontos & Fortuna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Pește, pește congelat, produse congelate pe
bază de pește, produse din fructe de mare, pește
afumat, pește conservat, pește sărat, pește
marinat, calcani, nu vii, carne de crab, conserve
din pește, crustacee înghețate, file de pește,
languste, cu excepția celor vii, raci, cu excepţia
celor vii, crustacee, cu excepţia celor vii, moluște
care nu sunt vii, sardine, nu vii, scoici, moluște
comestibile, cu excepția celor vii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea şi
managementul afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: peşte, peşte congelat, produse
congelate pe bază de peşte, produse din fructe
de mare, peşte afumat, peşte conservat, peşte
sărat, peşte marinat, calcani, nu vii, carne de
crab, conserve din peşte, crustacee îngheţate,
file de peşte, languste, cu excepţia celor vii,
raci, cu excepţia celor vii, crustacee, cu excepţia
celor vii, moluşte care nu sunt vii, sardine, nu vii,
scoici, moluşte comestibile, cu excepţia celor vii,
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
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sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă (promovare).

───────

(210) M 2022 01825 (111)185852
(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 01828 (111)186515
(151) 14/03/2022
(732) SC ZENINI DECO SRL, STR.

SOLSTITIULUI NR.4, BL.1,ET.5,
AP.35, JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZENINI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.15.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Cutii pentru bijuterii, broșe decorative
(bijuterii), bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
fabricate din argint, cutii din lemn pentru bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
broșe (bijuterii), bijuterii fantezie, ceasuri, cu
exceptia ceasurilor inteligente.
16. Albume de nuntă (tiparituri), semne de carte.
20. Decorațiuni de perete, din lemn.
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, decorații festive, cadouri surpriză pentru
invitații la petreceri și pomi de crăciun artificiali,
cadouri surpriză pentru invitați la petreceri.
42. Decorațiuni interioare.

───────
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(210) M 2022 01829 (111)186125
(151) 14/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, SECTOR 1, PETROM CITY,
CLADIREA INFINITY ETAJ 1,
OVAL B, SECTOR 1, BUCURESTI,
013329, ROMANIA

(540)

MOTORINA STANDARD B7

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018096 din data 29.07.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: MOTORINA STANDARD B7.

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.08

(591) Culori revendicate:galben, albastru, alb,
rosu deschis

(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, serviciide magazine de proximitate, 
servicii  de  analiză, cercetare  și  informare  a 
afacerilor, prognozăeconomică, 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 de  bunuri de  vânzare
prin intermediul  magazinelor  de  proximitate,
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39. Distribuția de combustibil, petrol, petrol, gaze
și lubrifianți.

───────

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 vânzar  cu  amănuntul  în   legătură
cu  tutun,   articole   pentru   fumători,  bilete 
pentru   premii,   module  de  identificare  a 
participanţilor, bonuri  valorice,  cartele valorice,
bilete  pentru  eveniment    şi  drepturi  de
utilizare  a drumurilor.

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
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(210) M 2022 01830 (111)185969
(151) 14/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING

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

(591) Culori revendicate:galben, albastru, alb,
rosu

(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, 
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, serviciide 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 produseconexe, 
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
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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 01832 (111)186652
(151) 14/03/2022
(732) CORE ALLOWING S.R.L., STR.

PRIDVORULUI NR. 9, BLOC
4, SCARA 2, AP. 22, PARTER,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

permit...exist

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02;
26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizare de webinare cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, furnizare de
cursuri de instruire online, organizare de cursuri,
coordonare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, furnizare de cursuri de formare,
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furnizare de cursuri de pregătire, furnizare de
cursuri de instruire.

───────

(210) M 2022 01834 (111)186187
(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,
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,
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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

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
dentitie, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, echipamente pentru sport si exercitii
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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,
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 01837 (111)186722
(151) 15/03/2022
(732) MED DENT APO SRL, STR.

DOSTOIEVSKI, NR. 16,
PROVIZORIU, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. BDUL
CONSTANTIN BRANCUSI, NR.
73-79A, ETAJ 2, APT. 205, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Apo Medical

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.13.22;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii stomatologice.

───────
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(210) M 2022 01843 (111)186403
(151) 16/03/2022
(732) DIANA SRL, STR. CALEA LUI

TRAIAN NR. 227, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

uno

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(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 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.

───────

(210) M 2022 01845 (111)186351
(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
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #76120a,

HEX #a17473)
(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.

───────
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(210) M 2022 01846 (111)186603
(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

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ec1c24),
galben (HEX #fff100), negru (HEX
231f20), alb (HEX #ffffff)

(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.

───────

(210) M 2022 01848 (111)186581
(151) 15/03/2022
(732) TRAINING FOR VALHALLA SRL,

DRUMUL JILAVEI NR. 70, LOT 151,
CAMERA 1, BL. 2, SC. A, ET. 7,
AP. 70, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
014034, ROMANIA

(540)

AIRSOFT GENERAL

(531) Clasificare Viena: 02.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06

(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. Pistoale cu aer comprimat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 01851 (111)186582
(151) 15/03/2022
(732) TRAINING FOR VALHALLA SRL,

DRUMUL JILAVEI NR. 70, LOT 151,
CAMERA 1, BL. 2, SC. A, ET. 7,
AP. 70, SECTOR 4 , BUCURESTI,
014044, ROMANIA

(540)

ARME AIRSOFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 23.03.01
(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. Pistoale cu aer comprimat (arme).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01852 (111)185970
(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.

───────
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(210) M 2022 01862 (111)185981
(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

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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
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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

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
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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,

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
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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

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,
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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

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 (111)186574
(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.

───────
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(210) M 2022 01869 (111)185971
(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 01878 (111)186463
(151) 16/03/2022
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA

IAȘI-TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK S.R.L., STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Canto

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#003349)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
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centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice

din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
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sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),

nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru

coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de

comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de

comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,

servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de

comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de

construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.

───────

(210) M 2022 01879 (111)186462
(151) 16/03/2022
(732) KBK KRAFT PROJEKT SRL, STR.

HĂRMANULUI NR.307J, SAT BOD,
JUD. BRAȘOV, COMUNA BOD,
507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KBK

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2022 01881 (111)186425
(151) 16/03/2022
(732) CACTUS TRADE, STR.

BUSUIOCULUI NR. 6, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALU MARE, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

YULMI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03

(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, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
adaptoare audio, aparate cu alimentare regulată,
aparate de alimentare cu energie continuă,
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aparate de transmisie în rețea, aparate
pentru retea de electricitate, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii), aprinzătoare
piezo-electrice, bănci de încărcare, adaptatoare
de priză, adaptoare ca pentru aparatele
de jocuri video de larg consum, adaptoare
usb, adaptoare coaxiale, adaptoare de curent
alternativ, adaptoare de călătorie pentru prize
electrice, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri), adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
de gen sub formă de adaptoare electrice,
adaptoare pentru carduri de memorie flash,
adaptoare pentru prize, amplificatoare de linie,
amplificatoare pentru stații radio și TV, aparate
cu semiconductori, aparate de control al
căldurii (întrerupătoare) pentru vehicule, aparate
pentru citirea discurilor optice, atenuatoare
coaxiale, balast pentru dispozitive de iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, bare colectoare (electricitate),
bare colectoare de distribuție electrică, bare
conductoare, blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), blocuri de contact (electrice), blocuri
de deflexie, bobine cu rezistență electrică,
bobine de cipuri, bobine de comutație, bobine
de deflexie, bobine de impedanță destinate
utilizării în aparate electrice, bobine de inducție,
bobine de legătură pentru transformatoare de
simetrizare din cupru, bobine de reactanță pentru
limitarea curentului, bobine de stingere asupra
tensiunii tranzitorii, bobine de înaltă frecvență,
bobine de șoc (impedanță), bobine electrice,
bobine electronice, borne (electricitate), butoane
comutatoare (electrice), butoane de sonerie,
butoane tactile multifuncționale, cablaje electrice
pentru automobile, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri și fire, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri de conexiune mobilă de înaltă definiție,
cabluri de transmisie pentru antenă, cabluri de
împământare, cabluri pentru antene, cadrane
pentru instrumente, capace de siguranță pentru
prize, capace mufă antipraf pentru telefoanele
mobile, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru conectoare electrice, carduri
de memorie, carduri de memorie flash, cartele
de extindere a memoriei, circuite electrice
și circuite imprimate, catozi, cinescoape,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite-dop, circulatoare (componente
electrice sau electronice), cititoare de benzi
magnetice, cititoare de carduri cu cip, cititoare
de carduri cu circuite integrate, cititoare de

carduri de memorie flash, cititoare de carduri
inteligente, cititoare de carduri pentru cărți
de credit, cititoare de cartele, cititoare de
cartele electronice, cititoare de discuri optice,
cleme crocodil (conectori electrici), colectoare
de curent, colectoare electrice, componente de
circuite electrice, componente de microunde,
componente electronice optice, componente
electrice si electronice, componente electronice
pentru aparate de jocuri de noroc, componente
electronice pentru card-uri de memorie cu
miniprocesor, componente electronice utilizate la
mașini, componente electrotehnice, componente
microelectronice, comutatoare basculante,
comutatoare (electricitate), comutatoare
coaxiale, comutatoare cu cârlig, comutatoare
cu lamelă, comutatoare cu mercur, comutatoare
de contact mecanice, comutatoare de fază
pentru aparate de comunicații, comutatoare
de proximitate, comutatoare de umiditate,
comutatoare electrice cu lamele, comutatoare
electromagnetice, comutatoare emisie-recepție,
comutatoare magnetice, comutatoare multiple
de la distanță, comutatoare în cascadă,
comutatoare pentru semnalizatoare cu lumină
intermitentă, comutatoare rotative (electrice),
comutatoare termice, comutatori cu senzori,
comutatori de obturare, condensatoare
ceramice, condensatoare cu vid, condensatoare
de înaltă tensiune, condensatoare de cuplare,
condensatoare electrice, condensatoare
electrice cu dublu strat, condensatoare
fixe, condensatoare reglabile, condensatoare
sincrone, condensatoare variabile, conducte
(electricitate), conducte electromagnetice,
conducte metalice (electrice), conductoare
electrice, conectoare adaptoare (electrice),
conectoare cu filet pentru cabluri electrice,
conectoare cu fișă de contact, conectoare
de alimentare, conectoare de microunde,
conectoare electrice, conectoare electrice cu
fișă, conectoare electronice, conectoare pentru
radar, conector prize (electrice), conectori
coaxiali, conectori cu pini de uz electric,
conectori de înaltă tensiune pentru bujii,
conectori electrici izolați, conectori electrici
pentru terminale, conectori pentru cabluri
coaxiale, conectori tip jack, conexiuni, conexiuni
de împământare, contacte electrice, contacte
electrice din metale prețioase, contacte
termice, contactoare, contactoare electrice,
controlere pentru invertoare, controlere pentru
servomotoare, controlere pentru terminale
(electrice), convertizoare de frecvență pentru
actuatoare, convertoare de presiune în curent,
convertoare pentru fișe electrice, cutii de borne
de conexiune, cutii de branșament (electrice),
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cutii de conexiuni electrice, cutii electrice de
control, cutii de derivare electrică, cutii de
distribuție (electricitate), cutii de distribuție a
energiei electrice, cutii de joncțiune, cutii de prize
electrice, cutii de joncțiune electrice, cutii de
racord, cutii de rezistență, cutii de siguranțe, cutii
electrice de distribuție, cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, cutii pentru capacitanță,
cutii terminale pentru conductoare electrice,
defazoare, derivatoare de frecvență, diace,
digitizoare de doze tensometrice, diode, diode
cu carbură de siliciu, diode de protecție
împotriva supratensiunii, diode electrice, diode
electroluminescente (LED), diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (QLED), diode
laser super-luminiscente, diode luminoase,
diode organice electroluminescente (OLED),
diode polimerice electroluminescente (pled),
diode zener, disipatoare termice, disjunctoare,
dispozitive cu memorie, dispozitive cu memorie
pentru stocare, dispozitive de acţionare,
electrice, dispozitive de curent rezidual,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch pad), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de marcare pentru conductori electrici,
dispozitive de memorie, dispozitive pentru citirea
cardurilor, distribuitoare de circuite, divizoare
de tensiune, drivere led, dulapuri de distribuție
(electricitate), dulapuri de distribuție electrice,
duplexoare, ecrane ecrane tactile (electronice),
conductoare electrice, electrice electrice,
electrozi, electrozi din grafit, elemente de
actionare piezoelectrice, elemente de acționare
liniare (electrice), elemente semiconductoare,
etichete pentru identificarea conductoarelor
electrice, excitatoare electrostatice, fascicule
de cabluri electrice, filamente conducătoare de
lumină, filamente magnetice, filtre de inductanță
și capacitanță, fișe banană, fișe de conectare
(electricitate), fișe de conectare rotunde, fișe
de curent, fotocelule, fotorezistoare, fototuburi,
generatoare de coduri temporale, ghiduri de
undă pentru transmisia de raze de putere
mare, ieșiri pentru televizoare, indicatoare de
frecvență, indicatoare pentru siguranțe fuzibile,
inductoare, inductoare electrice, inductoare
electronice, indus (electricitate), induși pentru
aparate electrice, instrumente electronice de
control, interfețe electronice pentru platforme
de simulatoare de mișcare, interfețe pentru
bare colectoare, întrerupătoare, întrerupătoare
cu limită cu camă rotativă, întrerupătoare cu
rezistență reglabilă, întrerupătoare de circuit,
lanț de diode, limitatoare de curent, limitatori

de tensiune, lămpi de avertizare pentru
panoul de bord, întrerupătoare de curent
electric, întrerupătoare de uz casnic (electrice),
întrerupătoare electrice cu buton, întrerupătoare
electrice de lumină, întrerupătoare pentru
lămpi electrice, întrerupătoare tactile (electrice),
întrerupătoare tactile electronice, lingouri sub
formă de substraturi pregătite pentru fabricarea
de semiconductori, linii de întârziere a
semnalelor electrice, manometre cu ionizare,
manșoane de cuplare electrică, manșoane de
legătură (electrice), manșoane flexibile pentru
cabluri electrice, memorii pentru echipamente de
procesare de date, modulatoare de iluminare,
module de alimentare, module de conectare
pentru comenzi electrice, module de control
(electrice sau electronice), module de extensie
a memoriei, module de intrare, module de
memorie, module de reglare (electrică), module
de întrerupere, monturi pentru siguranțe,
obturatoare electrice, oscilatoare, panouri de
bord electrice, panouri de comandă (electrice),
panouri de conexiune electrică, panouri de
control tactile, panouri de distribuție electrică,
panouri din fibră optică, panouri pentru
distribuția electricității, pini pentru terminale
electrice, plachete de siliciu, plăci ceramice
care conțin circuite imprimate, plăci cu
protecție la supratensiune, plăci de comutatoare,
plăci de memorie, plăci semiconductoare
electronice tactile, ecrane tactile, plăci solare,
plăcuțe cu monocristal din silicon, plăcuțe
semiconductoare structurate, potențiometre de
reglare, potențiometre digitale, prelungitoare cu
prize multiple, presostate, prize cu telecomandă,
prize de alimentare cu energie electrică, prize
de relee, prize de telefon, prize electrice,
prize electrice cu temporizator, prize multiple
culisabile, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru tranzistori, prize, fișe și alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
procesoare videocolor, protecții pentru prize,
puncte cuantice (materiale semiconductoare
cristaline), puncte de comutare (electrice),
pupitre de distribuție (electricitate), racorduri
de conducte (electrice), racorduri electrice,
rame pentru prize electrice, ramificații cu
întrerupător (electrice), reactoare electrice,
receptoare electrice, receptoare radio pentru
telecomenzi, receptori de semnale electronice,
reglete pentru conexiuni electrice, redresoare
comandate pe bază de siliciu, regletă de borne,
regulatoare(variatoare) electrice de lumină,
regulatoare de temperatură, relee coaxiale,
relee cu zăvorâre mecanică acționate pe
bază de impuls, relee de protecție împotriva
supratensiunii, relee de siguranță (electrice),
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relee de supraîncărcare, relee electromagnetice,
relee electronice în miniatură, relee pentru stații
radio și TV, relee sensibile la lumină, relee în
stare solidă, relee în trepte, releuri de protecție
pentru motoare, reostate, rezistențe, rezistențe
electrice, rezistențe variabile, rezistoare de
inducție, rezistoare sensibile la forță, rezistori
variabili, rezonatoare, rezonatoare ceramice,
rezonatoare coaxiale, selectoare de linii,
semiconductoare, separatoare de sarcină,
siguranțe, sisteme de siguranță electronice
integrate pentru vehicule terestre, sisteme
electronice de navigație, sisteme electronice
integrate de asistență șofer pentru vehicule
terestre, sisteme integrate electronice de
alarmă în caz de pericol pentru automobile,
sisteme integrate electronice pentru evitarea
pericolelor și a coliziunii pentru automobile,
șine manșonate, electrice, solenoizi, sonde
cu termistor, sticlă acoperită cu conductor
electric, sticlă acoperită cu strat conductor
electric, supape electrice (termoionice), supape
solenoidale, supape termoionice pentru aparate
de radio, suporturi pentru bobine electrice,
suporturi pentru fire electrice, suporturi pentru
siguranțe fuzibile, tablouri de comandă
(electricitate), tablouri de contacte electrice,
tablouri de control electrice, tablouri de distribuție
(electricitate), șunturi, tablouri de distribuție
(electrice), tablouri de operare și comandă
(electrice), tablouri electrice de distribuție,
tampoane (electrice), taste tonuri (tone pad),
temporizatoare pentru întrerupătoare electrice,
terminale de contact pentru conectoare electrice,
terminale de împământare, terminale electrice,
termistoare, termistoare pentru ulei-apă, tetrode,
tiratroane, tiristoare, transductoare electrice,
transformatoare de nivel, transformatoare
de simetrizare, transmițătoare cu inducție,
transmițătoare radio pentru telecomenzi,
tranzistoare (electronică), tranzistoare bipolare,
tranzistori, tranzistori unijoncțiune, triode, tuburi
amplificatoare sau lămpi de amplificatoare,
tuburi catodice, tuburi cu catod rece, tuburi
cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat, tuburi cu microunde, tuburi
cu unde progresive, tuburi de raze X,
altele decât pentru uz medical, tuburi de
recepție, tuburi electronice, tuburi electronice
cu vid (radio), tuburi termionice, tuburi
fotosensibile, tunuri de electroni, unități
cu transformator de simetrizare, unități de
conectare (electrice), unități de conectare cu
siguranță fuzibilă, unități de memorie electronice,
unități de memorie semiconductoare, unități
de racord (contacte electrice), unități pentru
discuri optice, varistoare, ventilatoare active

de răcire pentru componente electronice,
ventile electromagnetice (întrerupătoare
electromagnetice), ventile termionice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu,
convertoare de cc/ca, detectoare din cristal
de galenă utilizate în electronică, filtre
electrice, instrumente pentru distribuirea
curentului electric, sisteme și aparate
pentru împământare statică, stații de
alimentare pentru vehicule electrice, stații de
încărcare pentru mașini electrice, surse de
alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, amplificatoare de
antene, amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, aparate
de copiere, amplificatoare pentru claviaturi,
amplificatoare pentru vehicule, aparate de
captare a datelor, aparate de codare a
cardurilor de credit (periferice de calculator),
aparate de control multiport, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate
de programare a timpului, aparate de
recunoaștere facială, aparate de înregistrare,
aparate pentru codificarea datelor, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate și
instrumente de codificare și decodare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, aparate telematice, aparate
terminale telematice, atenuatori, aparatură de
codificare, becuri indicatoare pentru aparate de
telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), aparate
de demagnetizare pentru benzi magnetice,
CD-drivere pentru calculatoare, blocnotesuri
electronice, cartele telefonice cu credit,
cititoare de coduri de bare (decodoare),
cititoare pentru identificarea frecvenței
radio (RFID), codificatoare, codificatoare
magnetice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, codoare optice, compensatoare
cu amplificator dublu, compresoare de
semnal, conectori multimedia pentru vehicule,
convertoare analogice, convertoare de
foarte înaltă frecvență, convertor analog-
digital, decodificatoare electronice, decodoare,
decodoare de semnal, demultiplexoare,
dicționare electronice, digitizoare, digitizoare
electronice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
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dispozitive de automatizare pentru locuințe,
dispozitive de codificare, dispozitive de
decodificare, dispozitive de imagistică de
uz științific, dispozitive de montare pentru
camere, dispozitive de montare pentru
monitoare, dispozitive digitale de procesare a
semnalului vocal, dispozitive multifuncționale
care încorporează funcțiile de copiereși fax în
modul autonom, dispozitive pentru recunoaștere
vocală, dispozitive pentruschimbarea automată
a discurilor, dispozitive pentru stocarea de
date, dongle de interfață multimedia de înaltă
definiție, doze de redare pentru aparate de
telecomunicații, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare
de radiofrecvență, amplificatoare cu lămpi,
amplificatoare de radiofrecvență, amplificatoare
de semnal fără fir, amplificatoare de viteză,
amplificatoare electrice pentru semnale sonore,
ansambluri de plăci cu circuite pentru
telecomunicații, antene parabolice, antene
pentru rețele zonale, antene satelit, aparate
automate de telegrafie, aparate cu frecvențe
extra înalte pentru comunicații prin satelit,
aparate cu frecvențe extrem de mari pentru
rețele fără fir, aparate de absorbție a zgomotelor,
aparate de apelare automată, aparate de
colectare și analizare a datelor privind apelurile
telefonice (cost, calitate etc.), aparate de
comunicare cu fir, aparate de comunicare din
cadrul retelei, aparate de comunicare prin satelit,
aparate de comunicare în marină, aparate
de comunicatie pentru vehicule, aparate de
comunicatii portabile, aparate de comunicație
fără fir, aparate de comunicație portabile,
aparate de comunicații aparate de comunicații
aeronautice, aparate de comunicații navă-țărm,
aparate de comunicații prin satelit cu frecvență
super înaltă, aparate de emisie-recepție cu
porturi multiple, aparate de intercomunicație
prin unde ghidate, aparate de procesare a
semnalelor de telecomunicații, aparate de radio
pe frecvențe extra înalte, aparate de radio
pe frecvențe super înalte, aparate de recepție
și de transmisie radiofonică, aparate de rețea
fără fir cu frecvență super înaltă, aparate
de telecomunicații, aparate de telecomunicații
cu fibră optică, aparate de telecomunicații
destinate utilizării cu rețele de telefoane
mobile, aparate de telecomunicații programabile,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de înaltă frecvență, aparate de transmisie
optică digitală, aparate de transmisie telegrafică,
aparate de transmisie și recepție pentru
transmisie la distanță, aparate de transmitere

de imagini, aparate de urmărire a țintei (prin
satelit), aparate electrice de comunicații, aparate
electrice aeriene, aparate electrice de comutație,
aparate electrice pentru telecomunicații, aparate
heliografice, aparate mobile de recepție radio,
aparate mobile de telecomunicații, aparate
optice de emisie-recepție, aparate mobile de
transmisie radio, aparate pentru adaptarea
semnalului, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru atenuarea semnalului, aparate pentru
comunicare cu microunde, aparate pentru
comunicare haptică, aparate pentru modularea
frecvenței, aparate pentru stabilizarea
frecvenței, aparate pentru supravegherea țintei
(satelit), aparate pentru telecomunicații digitale,
aparate pentru transmiterea de comunicații,
aparate pentru transmiterea semnalului, aparate
pentru transmiterea sunetului, aparate pentru
întârzierea semnalului, aparate personale de
emisie-recepție, aparate radio bidirecționale,
aparate radio cu ceasuri încorporate, aparate
radio de transmisie-recepție, aparate și
instrumente de telecomunicație, aparatură
de radiocomunicații cu un singur canal
pentru stații fixe, aparatură de transmisie
prin satelit, bijuterii care comunică date,
camere video pentru conferință, cartele sim,
centrale pentru telecomunicații, comutatoare
(pentru aparate de telecomunicații), comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
de telecomunicații, comutatoare manuale
pentru telecomunicații, comutatoare optice,
concentratoare de comunicații, căști cu microfon
pentru comunicații, condensatoare electrice
(pentru aparate de telecomunicații), conectoare
pentru aparate de telecomunicații, conectoare
pentru telefoane mobile pentru vehicule,
conexiuni de date optice, controlere pentru stații
de bază (BSC) pentru telecomunicații, controlere
de comunicații, convertoare de zgomot redus,
cristale de galenă (detectoare), cuplaje
electrooptice, cuploare acustice, cuploare
direcționale, cuploare optice, demodulatoare,
dispozitive de codificare cu comandă vocală,
dispozitive de comunicații fără fir pentru
transmisia de conținut multimedia, dispozitive de
comunicații fără fir pentru transmitere de voce,
date sau imagini, dispozitive de comunicații
portabile, sub formă de ceasuri de mână,
dispozitive de cuplare pentru semnal, dispozitive
de emisie-recepție prin satelit, dispozitive
de identificare a radiofrecvenței (repetoare
de impulsuri), dispozitive de recunoaștere
vocală, dispozitive de sintonizare pentru
radio-recepție, dispozitive electrice mobile de
comunicații digitale, dispozitive electronice de
telecomunicații, dispozitive electronice pentru
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transmiterea semnalelor audio, dispozitive
mobile de telecomunicații, dispozitive optice de
comunicare, echipament de comunicație punct-
la-punct, dispozitive pentru streaming-ul de
suporturi digitale, dispozitive pentru suprimarea
zgomotului (componente electrice), dispozitive
pentru transmisii radio fără fir, dispozitive
prin satelit, dispozitive poartă de zgomot,
divizoare de semnale, divizoare electronice
de semnal pentru microfoane, echipament
de prelucrare a semnalelor, echipamente de
telecomunicații, echipamente de transmisie și
recepție fără fir, emițătoare (telecomunicații),
emițătoare de semnale de alarmă, emițătoare
de semnale electronice, emițătoare digitale,
emițătoare electrice, emițătoare și receptoare
wireless, emițătoare-receptoare, filtre de
microunde, filtre de radio-frecvențe, filtre pentru
suprimarea interferențelor radio, filtre pentru
zgomot, instalații de bandă largă, instalații
de comunicații electronice, instrumente de
telecomunicații utilizate în cadrul rețelelor radio
celulare, instrumente de transmisie fără fir
de înaltă frecvență, mașini și aparate de
radiocomunicație aeronautică, mașini și aparate
pentru radiobalize, microfoane pentru dispozitive
de comunicație, modulatoare, modulatoare
de codificare, modulatoare de frecvență,
modulatoare de radio-frecvență, multiplexoare
pentru telecomunicații, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, portavoce,
procesoare de comunicații, procesoare de
semnal, procesoare de semnale analoage,
procesoare de semnale digitale, procesoare
satelit, radiomonitoare pentru reproducerea
sunetului și a semnalelor, radiouri dab, radiouri
alimentate cu energie solară, radiouri cu rază
redusă de acțiune, radiouri mobile, radiouri
portabile, receptoare de date mobile, receptoare
de radio-frecvențe, receptoare de satelit,
receptoare de semnale de baliză, receptoare
stereo, reductoare de zgomot audio, relee de
radiofrecvență, relee radio, repetitoare, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, rezistențe electrice (pentru aparate de
telecomunicații), rețele de comunicații, rețele
de telecomunicații, roboți pentru teleprezență,
sateliți, sateliți de comunicații, sateliți pentru
intercomunicații, sateliți pentru transmisie de
semnale, sateliți pentru uz științific, scanere de
frecvențe, selectoare de canale radio, selectoare
de telecomunicații, selectoare electronice,
selectoare pentru modulația de amplitudine,
servere de comunicații (hardware de calculator),
siguranțe (pentru aparate de telecomunicații),
siguranțe pentru aparate de telecomunicații,
simulatoare pentru emițătoare, sintetizatoare de

voce, sintetizatoare voce, sisteme cu răspuns
vocal, sisteme de comunicații la cască, sisteme
de procesare a vocii, sonerii fără fir pentru
gestionarea cozii de așteptare, stabilizatoare
de frecvență, stații terestre de sateliți,
tablouri de comandă pentru telecomunicații,
tablouri de distribuție, terminale pentru
comunicații mobile, transformatoare de semnal,
transformatoare electrice (pentru aparate
de telecomunicații), transmițătoare de radio-
frecvențe, transmițătoare (telecomunicații),
transmițătoare de semnale, transmițătoare
folosite în comunicațiile de urgență,
transmițătoare fără fir, transmițătoare pentru
transmisia semnalelor electrice, transmițătoare
pentru transmisia semnalelor electronice,
transmițătoare portabile, transmițătoare radio,
transmițătoare sateliți, transmițătoare video,
transpondere, transpondere echipate cu sisteme
de plată electronică montate înăuntrul
vehiculelor, tuburi acustice, tuburi de emisie,
tunere de semnale, tunere de semnale radio,
usb huburi, unități cu emițător audio, unități de
date sincrone, unități de interfață de comunicare,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple, vocodere, wattmetre cu frecvență
radio, dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, DVD playere, DVD playere portabile,
dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de stocare a datelor pe
casete magnetice, dispozitive de înregistrare
pentru suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de ștergere de benzi magnetice, echipament
audio purtabil, echipament de karaoke,
echipamente endoscopice de uz industrial,
echipamente fotografice, filtre acustice din
pânză, pentru aparate radio, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
indicatoare de tip pointer electronice emițătoare
de lumină, indicatoare laser tip pointer,
indicatoare luminoase tip pointer, inele
adaptoare pentru atașarea obiectivelor la
aparatele foto, instrumente pentru karaoke,
lentile, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D,
planetarii, player portabil multimedia, playere
MP4, playere media mobile care se poartă
în combinație cu hainele, playere multimedia,
playere multimedia pentru mașini, playere
video digitale, procesoare de filme, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere audio digitale, servere video, servere
video digitale, sisteme audio-vizuale, sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de vizualizare video, sisteme electronice
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de distribuire de semnale audio/video,
sisteme micro dvd, sisteme multicameră
pentru vehicule, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru aparate
de radio, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități de benzi magnetice,
unități de discuri flexibile, unități pentru dvd-
uri, unități pentru dischete, unități pentru
discuri, uscătoare de film, vizoare optice,
echipamente de comunicare, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, echipamente pentru colectarea
de date, emițătoare optice, etuiuri pentru
telefoanele celulare, expansoare audio, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (LCD),
generatoare de date temporale, hub-uri pentru
automatizarea caselor, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare DVD,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(RFID), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare
electronice, panouri TFT-LCD (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, preamplificatoare, potențiatoare
optice, procesoare de modulație prin impulsuri
codificate, procesoare de voce, procesoare de
vorbire, receptoare optice, receptoare (pentru
aparate de telecomunicație), repetoare cu porturi
multiple, scanere cu intrare și ieșire digitală,
senzori tactili pentru ecranele capacitive,
sintetizatoare de frecvențe, sintonizatoare
amplificatoare, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme de automatizare pentru case,
stilouri magneto-optice, suporturi de date pre-
înregistrate destinate utilizării cu calculatorul,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de fixare adaptate pentru
calculatoare, suporturi pentru amplificatoare,
table electronice, table electronice de scris,
table electronice interactive whiteboard, table
interactive (whiteboard) pentru calculatoare,
tablete, tablete digitale, tablete grafice, tablete
grafice digitale, tahografe, tahometre, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, tastaturi, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale,

tastaturi pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, tastaturi pentru tablete,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, taste pentru
tastatură de calculator, telecomenzi, telecomenzi
cu infraroșu, telecomenzi fără fir pentru
dispozitive electronice portabile și calculatoare,
telecomenzi pentru acționarea automată a
supapelor, telecomenzi pentru acționarea
alarmelor de mașină, telecomenzi pentru
acționarea machetelor de vehicule, telecomenzi
pentru comanda produselor electronice,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru locuință,
telecomenzi pentru motoare, telecomenzi
pentru proiectoare, telecomenzi pentru
sisteme multimedia, telecomenzi universale,
teleconvertoare, telecopiatoare, telefoane,
telefoane alimentate cu energie solară, telefoane
celulare, telefoane celulare digitale, telefoane
cu bandă triplă, telefoane cu internet,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, telefoane de conferință, telefoane
de mașină, telefoane digitale, telefoane fără fir,
telefoane fixe, telefoane inteligente, telefoane
inteligente care se poartă în combinație cu
hainele, telefoane inteligente pliabile, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
telefoane mobile, telefoane mobile braille,
telefoane mobile cu sisteme fax încorporate,
telefoane mobile cu tastaturi și numere mari
care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate, telefoane mobile folosite
în vehicule, telefoane portabile, telefoane
prin satelit, telefoane voip, telefone prin
internet, teleimprimatoare, telemetre, telemetre
cu laser, telemetre pentru carabină (telescopice),
telepromptere, telescoape, temporizatoare
electrice, temporizatoare (pentru camerele
de luat vederi și aparatele de fotografiat),
tensiometre, teodolite, terminale interactive
cu ecran tactil, terminale multimedia,
terminale pentru recepția semnalului,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
transmultiplexoare, unități de codificare
electronică, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
baze de date computerizate, conținut
media, benzi înregistrate, discuri compacte
preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preprogramate, discuri preînregistrate,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, film holografic, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
hărți digitale pe suport informatic, holograme,
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microfilme sensibile expuse, orare electronice,
repertoare electrice sau electronice, suporturi de
date care conțin tipuri de caractere memorate,
suporturi de date magnetice pre-înregistrate,
suporturi de înregistrare (optice), înregistrări
magnetice.
11. 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 sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
abajururi, accesorii de contragreutate pentru
lămpi suspendate, accesorii de iluminat,
accesorii de iluminat, respectiv: aplice pe leduri,
adaptor dulie, fasung de iluminat, lămpi pe
deduri, startere becuri, veioză, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, aparate de iluminat, 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 de urgență, aparate
de iluminat electrice de interior, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat pentru filmări,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de
lămpi, becuri fluorescente, becuri fluorescente
compacte (BFC), becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, componente pentru becuri cu lumină
incandescentă, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu LED, corpuri de iluminat cu

halogen, corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri
de iluminat de siguranță, corpuri de iluminat
de uz casnic, corpuri de iluminat fluorescent
pentru interior, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat scenic, corpuri hid
(cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul arhitectural, corpuri hid (cu descărcare
de mare intensitate) pentru iluminatul scenic,
corpuri de iluminat incandescent, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, corpuri de iluminat pentru interior, corpuri
de iluminat pentru situații de urgență, corpuri
de iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice
de iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
dispozitive de iluminare computerizate,
dispozitive de iluminat, dispozitive de iluminat
cu diode electroluminiscente organice (OLED),
dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de luminat pentru vitrine, dispozitive pentru
suspendarea lămpilor, dulii (fasunguri), dulii
pentru lămpi electrice, ecrane de direcționare a
luminii, ecrane pentru controlul luminii, electrozi
de cărbune pentru lămpi cu arc, elemente
de iluminat, felinare, felinare cu lumânări,
filamente de magneziu (iluminat), filamente
pentru lămpi electrice, filtre colorate pentru
aparate de iluminat, filtre pentru aparate de
iluminare, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri de lămpi,
globuri disco cu lumini, iluminare decorativă pe
gaz, iluminat pls (sistem de iluminat cu plasmă),
iluminat cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat
de siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
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cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, instalații luminoase
de crăciun (altele decât lumânări), instalații
luminoase pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, lampadare, sticle de lampă,
lămpi alimentate cu energie solară, lămpi cu
arc, lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi
cu arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi cu descărcare
în gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen,
lămpi cu LED, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu
mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid, lămpi
de acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de căutare portabile, lampi de podea,
lămpi de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi
de iluminat, lămpi de iluminat pentru acvarii,
lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de laborator,
lămpi de lectură pentru autovehicule, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
ondulat, lămpi de siguranță, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare
în subteran, lămpi de încălzire pentru broaște
țestoase, lămpi de unghii, lămpi de urgență,
lămpi decorative, lămpi din hârtie portabile
(chochin), lămpi din hârtie verticale (andon),
lămpi din sticlă, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, lămpi electrice, lămpi electrice de
mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice de noapte, lămpi electrice
incandescente, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi electrice pentru iluminare în
interior, lămpi flexibile, lămpi fluorescente, lămpi
fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, lămpi frontale pentru pescuit nocturn,
lămpi incandescente, lămpi pentru camping,
lămpi pentru corturi, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru cărți, lămpi pentru iluminat
festiv, lămpi pentru inspecție, lămpi pentru

instalații electrice, lămpi pentru lavabouri, lămpi
pentru mineri, lămpi pentru pomul de crăciun,
lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane
din hârtie, portabile, lampioane japoneze din
hârtie, lanterne confecționate din ceramică,
lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel,
lămpi UV cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi reflectoare, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi stroboscopice pentru discoteci,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi terapeutice, pentru alte scopuri decât
cele medicale, lanterne de buzunar, lanterne
de iluminat, lanterne electrice, lanterne pentru
cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru încheietura mâinii, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne tip pointer, lanterne
în formă destilou, leduri ambientale, lumânări
cu leduri, lumânări electrice, luminatoare LED,
lumini ambientale, lumini de accentuare pentru
interior, lumini de citit harta, lumini de control,
lumini de interior pentru frigidere, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat
de căldură, lumini de siguranță ce încorporeaza
un senzor activat de mișcare, lumini de
siguranță ce încorporează un senzor activat
la raze infraroșii, lumini de studio, lumini
de urgență, lumânări electrice acționate cu
baterii, lumânări electrice parfumate, lumânări
fără flacără, lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri), lumini LED pentru
iluminatul public, lumini LED subacvatice,
lumini de veghe (altele decât lumânări), lumini
decorative, lumini electrice de sărbători, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini pentru
citit, lumini pentru montarea șinelor, lumini
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(efecte de lumini), tuburi luminoase pentru
iluminat, lustre, mangaluri, manșoane pentru
lămpi, mașini cu lumini LED, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere (corpuri de iluminat),
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumini
laser, proiectoare de lumină, proiectoare de
înaltă intensitate, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru devierea luminii, reflectoare
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utilizate în filmări, seturi de iluminare decorative,
seturi decorative de iluminat pe gaz, șine
pentru iluminat (aparate de iluminat), sisteme
de iluminat de siguranță acționate prin celule
fotoelectrice, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, socluri pentru lămpi,
spoturi pentru iluminatul casnic, structuri de
iluminat, stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, suporturi pentru lămpi, suporturi pentru
lămpi neelectrice, șine suspendate (nu electrice)
pentru corpuri electrice de iluminat, surse de
lumină (altele decât cele de uz fotografic sau
medical), surse de lumină cu spectru complet,
surse de lumină luminescente, surse de lumină
prin electroluminiscență, torțe de semnalizare,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi de sticlă pentru
lămpi de petrol, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
marketing, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
planificarea afacerilor, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, 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,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizarea afacerilor, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, promovarea
vânzărilor, publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), 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 cu scop comercial
sau publicitar, regruparea în beneficiul tertilor,
a produselor 09 si 11 (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 intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de comerţ în spatiu fizic, online, cu amănuntul
sau cu ridicata a produselor proprii, servicii de
comenzi online, servicii de expunere comercială
de mărfuri, servicii de agenții de import-
export, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii administrative referitoare
la pelucrarea reclamațiilor în perioada de
garanție, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente,
instalatii, și accesorii electrice de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calculatoare portabile și tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de iluminat pentru interior si
exterior, servicii de vanzare cu amanuntul de
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 01885 (111)186531
(151) 16/03/2022
(732) ORGANIC FRESH FOOD SRL,

(540)

Zaitoone Lebanese Bistro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare alimente si bauturi.

───────

(210) M 2022 01892 (111)185860
(151) 16/03/2022
(732) TRAUN GUARD HMS SRL,

STRADA TITAN NR.2, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, 100412,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TGH TRAUN GUARD HMS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.04;
26.03.02

(591) Culori revendicate:rosu (Hex #E31E24),
alb (Hex #FEFEFE)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de instalare și întreținere a
sistemelor de alarmare împotriva efracției și de
alertare în caz de incendiu.
41. Organizarea de cursuri practice și teoretice
pentru formarea, calificarea și specializarea
personalului de pază necesar desfășurării
activității (instruire).
42. Proiectarea sistemelor de alarmare
împotriva efracției și de alertare în caz de
incendiu.
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, consultanță în
materie de securitate.

───────

STR. AL. I. CUZA NR. 3BIS,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA 
TUNARI, SAT TUNARI,ILFOV, 
ROMANIA
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(210) M 2022 01900 (111)186084
(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:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 01910 (111)186367
(151) 17/03/2022
(732) IMEX CELIA E D S.R.L., STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 2,
LOCALITATEA AMARA, JUDEȚ
IALOMIȚA, AMARA, IALOMIȚA,
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)

ARYMED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii de clinici medicale, servicii medicale,
consultații 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 radiografie şi ecografie,
servicii de mamografie, servicii de realizare
a computer tomografii, servicii de realizare
a testelor de osteodensiometrie, servicii
de evaluare medicală, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor de
sânge recoltate de la pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2022 01911 (111)185972
(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

1032



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
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
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
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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 (111)185973
(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.

───────

(210) M 2022 01915 (111)186443
(151) 17/03/2022
(732) SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, CALEA PLEVNEI
147-149, SECTOR 6, BUCURESTI,
060013, ROMANIA

(740) SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, CALEA PLEVNEI
147-149, BUCUREȘTI, 060013,
ROMANIA

(540)

n-ZEBi
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;

03.01.14; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru (HEX

#010101), albastru (HEX #397E96),
mov (HEX #D3CFE4, HEX #E6E8F0),
albastru (HEX #25A8E0, HEX
#1D76BB), verde (HEX #006938,
HEX #009247 HEX #8BC541, HEX
#D6DE26), galben (HEX #FAC81B)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 01920 (111)186661
(151) 17/03/2022
(732) CRISTINEL LEMANDROIU, STR.

CUZA VODĂ NR. 73, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bro Rom
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit (mașini), echipament pentru
mișcare și manevrare (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, roboți
industriali, generatoare de curent, generatoare
de electricitate, foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini și
aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate

electric pentru fixat și asamblat, mașini de filtrat,
separatoare și centrifuge, mașini de cusut pentru
textile și piele, mașini de bobinare, aparate
pentru spălat, aparate de curățat cu aburi
(mașini), aparate de uscat rufe fără încălzire
(mașini), uscătoare rotative (mașini), uscătoare
centrifugale (mașini), perii, acționate electric,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini de spălat, mașini de călcat și prese
de rufe, mașini de curățare uscată, mașini
combinate de spălare și periere, acționare cu
pedală pentru mașini de cusut, servomotoare
pentru mașini de cusut, roboți de cusut, mașini
de brodat, gherghefuri pentru mașini de brodat,
cititoare de bandă folosite la mașinile de brodat,
mașini industriale robotice de cusut, mașini
cu aburi, mașini multifuncționale de curățat
cu abur, mașini de împachetat, mașini de
presat hainele, prese de călcat, mașini de
călcat pentru articole textile, mașini rotative
de călcat haine, unelte industriale pneumatice,
mașini industriale de imprimat, mașini de
cusut pentru uz industrial, prese pentru mașini
industriale, mașini industriale de degresat,
mașini industriale robotizate pentru industria
textilă, mașini de întindere, roboți industriali,
transportoare industriale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu unelte manuale şi instrumente
pentru tratarea materialelor şi pentru construcţie,
reparaţie şi întreţinere, unelte pentru agricultură,
grădinărit şi peisagistică, unelte manuale pentru
tăiere, găurire, şlefuire, ascuţire şi tratarea
suprafeţei, instrumente de fixare şi îmbinare,
unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
software și materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu piese și accesorii pentru mașini de cusut
și brodat, motoare pentru mașini de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu aparate de distribuire automată,
mașini de cusut și brodat, roboți de cusut,
aparate de manipulare automată, aparate de
dezinfectare, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini de spălat, tipare pentru croitorie și articole
de mercerie, 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, servicii de promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, maşini
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şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratare a suprafeţelor, maşini, maşini-unelte şi
scule şi aparate acţionate electric pentru fixat
şi asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
şi piese de maşini, precum şi comenzi pentru
operarea maşinilor şi a motoarelor, echipament
pentru măturare, curăţare şi spălare, mașini de
cusut textile și piele, generatoare de electricitate.

───────

(210) M 2022 01927 (111)186660
(151) 17/03/2022
(732) CIPRIAN BRANISTEANU , STR.

CALEA VICTORIEI NR. 224, BL.
D5, ET. 5, AP. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010099, ROMANIA

(540)

eForest living with nature

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.15; 05.03.20

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2022 01930 (111)186232
(151) 17/03/2022
(732) CLEOPATRA STRATAN, DRUMUL

FERMEI NR. 74, BL. 7A, AP. 1,
JUD. ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA
DUMITRU-GABRIEL-EDWARD
SANDA, DRUMUL FERMEI NR.
74, BL. 7A, AP. 1, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLEDY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Genți, bagaje (genți), genți casual, genți
de plajă, genți de mână, genți de seară, genți
din piele, genți de umăr, genți din pânză, genți
de stradă, genți de mână (poșete), genți cu
imprimeu muzical, genți sport de uz general,
genți din imitație de piele, poșete mici (genți de
mână), genți pentru cosmetice vândute goale,
genți de mână pentru bărbați, genți sub formă
de tub, genți și portofele din piele, genți de umăr
pentru copii, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), etichete adezive de piele pentru genți,
genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
borsete și genți de purtat la brâu, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți care
pot fi spălate, pentru articole de toaletă, poșete,
bagaje, pungi și alte accesorii, respectiv: șnururi
din piele și centuri din piele, poșete, portmonee
și portofele, portofele, inclusiv portcarduri, pungi
personalizate, suveniruri, rucsacuri pentru purtat
copii, gentuțe cosmetice (goale), mini-rucsacuri,
curele din piele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole purtate în jurul gâtului,
baticuri, bermude, bikini, blugi, bluze, bluzoane,
cămăși, cardigane, colanți, confecții (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie, cravate,
curele (accesorii vestimentare), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie, etc),
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haine din lână, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete, lenjerie intimă și
de noapte, paltoane, pantaloni, pardesiuri,
pulovere, rochii pentru femei, salopete, topuri
(articole vestimentare), tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri, veste, articole de încălțăminte pentru
plajă, balerini (încălțăminte), cizme, ghete,
încălțăminte de stradă, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
mocasini, pantofi cu toc înalt, sandale, teniși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, 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 în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții
cu amănuntul, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, regruparea, în
beneficiul altora, a articolelor de îmbrăcaăminte
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste articole, respectiv servicii de
vânzare prin intermediul magazinelor de vanzare
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
online, publicitate, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului.

───────

(210) M 2022 01931 (111)186696
(151) 17/03/2022
(732) SC OLIPS 2003 SRL, STR.

DIONYSSOS, NR. 5-7, JUDE;
FOCȘANI, FOCSANI, 620070,
ROMANIA

(540)

MOBILA CU SUFLET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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
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(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
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)
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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
(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
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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 01933 (111)186670
(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

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
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
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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
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
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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
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.

───────
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(210) M 2022 01935 (111)186534
(151) 18/03/2022
(732) D&C OPTIK S.R.L., STR. AUREL

PĂUNESCU PODEANU, NR. 125,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ioptik

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#03b585), negru (HEX#002138),
gri (HEX#F1F2F2)

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01939 (111)186027
(151) 18/03/2022
(732) OCTAVIAN-MIHAI BATORI, STR.

FĂGETULUI NR. 40, AP. 1, JUDEȚ
TIMIȘ, LUGOJ, 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)

HANUL ANA LUGOJANA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 02.03.23; 05.07.10; 05.01.19;
07.01.09; 26.11.02

(591) Culori revendicate:alb, verde, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35.  Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț on-line, publicitate și reclamă.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri) web.
43.  Servicii de catering, alimentație publică,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 01945 (111)185846
(151) 18/03/2022
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

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

(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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
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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,

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 01953 (111)186335
(151) 18/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, PIATA PRESEI LIBERE 3-5,
CITY GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LA ROMPETROL KILOMETRII
SE TRANSFORMA IN PREMII
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

───────

(210) M 2022 01958 (111)186334
(151) 18/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM,

P-ȚA PRESEI LIBERE 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DRUMUL CASTIGATOR
TRECE PE LA ROMPETROL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(210) M 2022 01959 (111)186336
(151) 18/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, P-ȚA PRESEI LIBERE 3-5,
CITY GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ENERGIA TA
PENTRU O ZI BUNA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(210) M 2022 01961 (111)186059
(151) 18/03/2022
(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)

TOPAZ TOBACCO
(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).

───────
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(210) M 2022 01964 (111)186402
(151) 18/03/2022
(732) COMPLEX93 SRL, STR. ZIZIN NR.

3, BL. V75C, SC. 2, ET. 1, AP. 22,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COMPLEX93

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

17. Membrane impermeabile pentru izolare.
19. Membrane pvc pentru acoperiș, membrane
de etanșare bituminoase.

───────

(210) M 2022 01965 (111)186086
(151) 18/03/2022
(732) GEOMAR BUSINESS CENTER

SRL, STR .PETRE DASCALU
NR.1, CAMERA 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR.144, BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900629, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

autoflux.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.20; 18.01.09

(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, pregătire de anunțuri publicitare,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de anunțuri în scopuri publicitare,
promovare de produse și servicii ale terților prin
intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților.servicii de
publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate, inclusiv publicitatea
online în
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───────

STRADA DRUMUL BELSUGULUI
NR.53, SECTOR 6, BUCURESTI,
062392, ROMANIA

(540)

the Other Glasses

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Ochelari de vedere, ochelari de vedere
(articole optice), tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, lentile pentru ochelari de vedere,
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
soare, rame pentru ochelari de soare, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
lentile optice pentru ochelarii de soare.

───────

(210) M 2022 01969 (111)186401
(151) 22/03/2022
(732) NORTHEO TIGER S.R.L.,

STRADA VICTORIEI NR. 33, JUD.
CĂLĂRAȘI, DÂLGA, 917056,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Monch

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.01.02;
06.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, 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
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, 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 purtate în jurul
gâtului, halate de baie, bandane, baticuri, batiste
de buzunar, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, 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,

(210) M 2022 01968 (111)186658
(151) 18/03/2022
(732) FILTER DEVELOPMENT SRL,
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bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, 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, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, 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, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme
de iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,

bluze și șorturi pentru sport, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, bustiere,
bustiere sport, 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 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, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, cămăși stil sport,
confecții, compleuri de dormit, costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie pentru
bărbați și femei, costume de baie pentru copii,
costume de baie întregi, costume de damă,
costume de plajă, costume de ploaie, costume
din piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
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, geci fără mâneci,
ghete, glugi (îmbrăcăminte), gulere, haine de
casă, haine de lucru, haine de iarnă, haine
de ploaie, haine de stradă, haine de stradă
pentru băieți, haine de stradă pentru bărbați,
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 pentru copii, haine tip parka,
haine și jachete de blană, halate, halate de
casă, halate de plajă, helănci, hanorace cu
glugă, îmbrăcăminte de noapte, 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 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
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
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încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog, servicii de vânzare
cu amănuntul online și servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, 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
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, 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 purtate în jurul
gâtului, halate de baie, bandane, baticuri, batiste
de buzunar, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, 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,
bluze și șorturi pentru sport, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, bustiere,
bustiere sport, 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 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, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, cămăși stil sport,
confecții, compleuri de dormit, costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie pentru
bărbați și femei, costume de baie pentru copii,
costume de baie întregi, costume de damă,
costume de plajă, costume de ploaie, costume
din piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
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, geci fără mâneci,
ghete, glugi (îmbrăcăminte), gulere, haine de
casă, haine de lucru, haine de iarnă, haine
de ploaie, haine de stradă, haine de stradă
pentru băieți, haine de stradă pentru bărbați,
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 pentru copii, haine tip parka,
haine și jachete de blană, halate, halate de
casă, halate de plajă, helănci, hanorace cu
glugă, îmbrăcăminte de noapte, 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 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
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
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mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, 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, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, 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, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme
de iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,

încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.

───────

(210) M 2022 01972 (111)186517
(151) 19/03/2022
(732) SUPERSONA MEDIA S.R.L.,

STR. DEJ NR. 39, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 012282, ROMANIA

(540)

Colț de Viscri
(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.

───────
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(210) M 2022 01973 (111)186239
(151) 21/03/2022
(732) COSTEL EMILIAN PATRASCAN,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.
3B, ET. 5, AP.31, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, 810045, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

CASA UMORULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, închirierea lucrărilor de artă,
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
colocviilor, 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 inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, 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, efectuarea de excursii cu ghid, servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), 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
de competiţii (educaţie sau divertisment),

organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, 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 divertisment sau culturale, pictură
pe faţă, 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, 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, producţii de teatru,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.

───────
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(210) M 2022 01976 (111)186325
(151) 21/03/2022
(732) CHAMPION WEAR S.R.L., STR.

ALUNULUI NR. 12, ET. 6, AP. 112,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ACTIVE WEAR DOING
THE IMPOSSIBLE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, șepci pentru
acoperirea capului.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasa 25, respectiv: îmbrăcăminte,
încălțăminte, șepci pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 01978 (111)186595
(151) 21/03/2022
(732) BOGDAN - MARIAN SPĂTARU,

BD. UNIRII, BL. 11B, ET. 2, AP. 7,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120190,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

XCREDIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
prin bannere, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate în reviste,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate pe
taxi, publicitate pe peliculă cinematografică,
publicitate cu răspuns direct, promovare
(publicitate) de concerte, publicitate directă
prin poștă, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, servicii de
prelucrare de date (lucrări de birou), servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
servicii de agenții de import și export, întocmire
și analiză de situații financiare pentru afaceri.
36. Asigurări, administrarea afacerilor
financiare, servicii financiare privind afacerile,
coordonarea afacerilor financiare online, servicii
de informații computerizate privind afacerile
financiare, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de afaceri monetare, afaceri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, acordarea de credite
ipotecare, brokeraj de credite, administrare
de credite, intermediere de credite, gestionare
de credite, asigurări de credite, consiliere
privind creditele, finanțarea creditelor imobiliare,
acordare de credite imobiliare, finanțare
pentru credite comerciale, acordare de credite
ipotecare, intermediere de credite personale,
acordare de credite comerciale, finanțarea
creditelor pentru locuințe, acordare de credite de
consum, intermediere de credite în rate, servicii
de intermediere de credite.

───────
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(210) M 2022 01983 (111)186323
(151) 21/03/2022
(732) MEDIAPHARM ADVERTISING

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MEDIAPHARM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 24.13.17; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#254367), alb (HEX#ffffff),
verde (HEX#9acccd), albastru inchis
(HEX#274165)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilă și mobilier, mobilier pentru farmacii,
mobilier pentru clădiri de birouri și mobilier
rezidențial.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasa 20 - mobilă și
mobilier, mobilier pentru farmacii, mobilier pentru
clădiri de birouri și mobilier rezidențial.

───────

(210) M 2022 01985 (111)185974
(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.

───────

SRL, STR. AVIATORILOR, NR.
10, PARCELA 9.1, PARC IND.
CRAIOVA, JUDET DOLJ, SAT.
GHERCEȘTI, 207280, DOLJ,
ROMANIA
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(210) M 2022 01987 (111)186234
(151) 21/03/2022
(732) MADALINA-FLORINA CAZACU,

STR. RITIVOIU NR. 2, BL. A3,
ET. 4, AP. 20, JUDEȚ PRAHOVA,
AZUGA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SKIVOMADY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări
de birou), licitare, postarea de afișe publicitare,
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la artiști, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terți, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, 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, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenție de import-
export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relații
media, servicii de comunicații corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, negocierea contractelor de afaceri pentru
terți, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanță
în domeniul managementului personalului,
servicii 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), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
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publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea
și menținerea informațiilor în registre, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terți / scrierea de cv-uri pentru terți.
41. Închirierea lucrărilor de artă, 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,
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), sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, 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 de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
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 model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,

organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de competiții sportive,
organizarea de loterii, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), 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 cărților, divertisment radio, 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, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor, subtitrare, predare /
servicii educaționale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, traducere,
meditații, 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.

───────
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(210) M 2022 01991 (111)186702
(151) 21/03/2022
(732) DEVE PRODEXIM SRL, CALEA

SANTANDREI, NR. 1, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, auriu, negru,

alb, gri, mov, roz, argintiu, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Preparate pe bază de rășină epoxidică
pentru aplicare pe lemn, aditivi chimici, chituri
și substanțe de umplere pentru uz industrial,
rășini epoxidice, agenți de întărire pentru rășini
epoxidice, cleiuri epoxidice pentru lipire și
reparații generale, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice, compuși adezivi pe bază de
rășini epoxidice utilizate în industrie.
2. Pigmenți, diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, vopsele tip spray (aplicabile
prin pulverizare), acoperiri pe bază de rășină
epoxidică, rășini epoxidice utilizate la acoperirea
pereților (căptușeli), acoperiri epoxidice folosite
la pardoselile industriale din beton, rășini
epoxidice utilizate la acoperirea suprafețelor de
construcții (căptușeli), rășini epoxidice utilizate
la acoperirea pardoselilor (strat de protecție),
rășini epoxidice încărcate cu metal ușor (strat
de acoperire), grunduri epoxidice, acoperiri
epoxidice.
3. Șmirghel.
19. Mortar epoxy cu sclipici colorat, tencuieli
(materiale de construcții).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, administrație
comercială, servicii de prelucrare de date (lucrări
de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Prelucrarea rășinilor epoxidice.

───────

(210) M 2022 01998 (111)185975
(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
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de credit, genți din imitatie de piele, curele din
imitatie de piele.
25. Curele (accesorii vestimentare), curele din
piele (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2022 02000 (111)186541
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, STR. CALEA PLEVNEI,
NR. 159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA A,
ET. 6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ada Asistentul tău virtual
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02001 (111)186542
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, STR. CALEA PLEVNEI,
NR. 159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA A,
ET. 6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ada Asistentul tău virtual

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────
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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.
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(210) M 2022 02002 (111)186543
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

ada Asistentul tău virtual

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

2955)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02003 (111)186544
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA ASISTENTUL
TAU VIRTUAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02004 (111)186545
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA Asistentul tau virtual
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02005 (111)186546
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA ASISTENTUL
VIRTUAL BCR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2022 02006 (111)186547
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADA Asistentul virtual BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02007 (111)186548
(151) 21/03/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

Ada Asistentul virtual BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 02014 (111)186656
(151) 31/03/2022
(732) TREK TOR SELL SRL, STR.

GEORGE COSBUC, NR. 48,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GOSPODĂRIA 9

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.07.25

(591) Culori revendicate:Verde, Galben,
Portocaliu, Alb, Negru

(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, 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, piulițe, cuie, buloane și brățări
metalice, încuietori și chei metalice, materiale
de sudură, cabluri, fire și lanțuri, din metal,
indicatoare și panouri de informare și publicitare,
din metal, scări și schele metalice, cutii
de valori și seifuri, din metal, articole de
ambalat, de învelit și de balotat, din metal,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, accesorii
din metal pentru tâmplărie, accesorii din metal
pentru șine de dulapuri de haine, agățătoare
metalice de oglinzi, agățătoare metalice pentru
tablouri, alice (din plumb) pentru sablare,
ancore, apărătoare metalice, arcuri ca articole
de fierărie pentru tapițerie, arcuri metalice,
baghete metalice pentru muchii, balamale din
metal acționate prin arc, borduri metalice,
bobine metalice, bile pentru rulmenți, balize
din metal, balamale metalice, bucșe metalice
(altele decât piese pentru mașini), bride metalice,
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cârlige (fierărie), capace din metal, butoni din
metal pentru sertare, capace confecționate din
metal, căciuli de ventilație din metal pentru
coșuri de fum, clanțe metalice, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), clopote,
crampoane metalice, dispozitive metalice de
prindere cu bile, distanțiere metalice, feronerie
pentru dulapuri, garnituri (metalice), garnituri
metalice pentru mobilă, glisoare metalice pentru
mobilă, inele metalice, încuietori și chei metalice,
jardiniere metalice pentru ferestre, mânere
metalice, acoperișuri metalice, balustrade din
metal, benzi metalice pentru plinte, foi de oțel
pentru construcții, feronerie din metal pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
(metal -), dulăpioare metalice antifoc (altele
decât mobilierul), panouri metalice despărțitoare
pentru cameră (altele decât mobilierul), rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
console din metal pentru mobilă, cadre metalice,
uși batante din metal pentru câini/pisici.

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), mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, mașini de lipit,
pistoale de lipit electrice, mașini electrice de
tăiat iarba, mașini de tuns iarba, aparate
de tuns iarba pentru grădină, motoprășitoare
(mașini), atomizoare sub formă de piese pentru
mașinile de stropit culturile agricole, suflante
industriale, suflante de aer, pompe, compresoare
și suflante, aspiratoare, saci pentru aspiratoare,
perii pentru aspiratoare, incubatoare pentru ouă,
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), pompe de aer,
mașini de curățare prin aspirare (aspiratoare),
mașini de aspirare pentru curățarea de impurități,
mașini de sudură, lămpi de sudură, mașini de
sudură cu arc electric, mixere electrice de uz
casnic, imprimante 3d, stilou de imprimare în
3d, pompe pentru acvarii, pompe de aerare
pentru acvarii, mașini de tăiat pâine, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, pompe centrifuge,
aparate de curățat cu aburi, mașini și aparate
electrice de curățat, mașini de tăiat, mandrine
pentru burghie electrice, burghie pneumatice,
burghie pentru bormașină, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, mașini
electrice de găurit fără fir, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, mașini de
spălat cu presiune, mașini de călcat, scule
manuale acționate în alt mod decât manual,
mașini de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, mașini de etichetat, mașini
de tocat carne (mașini electrice), curățitoare
electrice cu înaltă presiune, mașini de lustruit,
mașini de nituit, laminoare, șurubelnițe electrice,
mașină de laminat automată (laminatoare),
mașini electrice de tuns, dispozitive de tuns
(acționate electric) pentru animale, foarfeci
electrice, lămpi de lipit, echipament de lipit și
sudură, vinciuri, mașini de spălat, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare pentru curățarea
umedă, ventilatoare electrice pentru aspiratoare,
aspiratoare pentru curățarea suprafețelor, filtre
de praf pentru aspiratoare, duze de aspirație
pentru aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare de
praf, supape aspiratoare pentru compresoare
de aer, torțe de sudură, aparate de sudură cu
plasmă, dispozitive de sudură cu laser, aparate
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7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, 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, curent
(generatoare de -), electricitate (generatoare
de -), roboți de uz industrial, roboți folosiți
în industrie, 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), chiulase
de motor, 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,
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de sudură prin difuzie, aparate electrice de
sudură, alternatoare electrice pentru vehicule
terestre, amortizoare de zgomot ca piese pentru
sisteme de evacuare pentru vehicule, mașini
automate pentru ambalat alimente, instalații
pentru spălarea automată a vehiculelor, filtre
de aer pentru motoarele automobilelor, pistoale
automate robotizate de pulverizare pentru vopsit,
ciocane de lipit electrice, ciocane electrice,
aparate de lustruit pantofii, electrice, râșnițe
de cafea electrice, aparate electrice pentru
spălat, aspiratoare fără cablu, degresoare
(electrice), mașini și aparate electrice pentru
ceruit, aspiratoare verticale, dispozitive electrice
de lustruit încălțăminte, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune pentru
curățare, mașini combinate de spălare și periere,
mașini cu abraziune pentru curățare, mașini de
călcat și prese de rufe, mașini de spălat covoare,
mașini de spălat vase, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mături electrice, mopuri
electrice cu aburi, mașini de pulverizat, mașini
electrice de cusut, curăţitoare electrice pentru
ţevi.

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.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
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,
aplicații software descarcabile, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), calculatoare și hardware
de calculator, componente de calculator
periferice fără fir, rețele de calculatoare și
echipament pentru comunicarea datelor, alarme
și echipamente de avertizare, aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, cabluri și
fire, circuite electrice și circuite imprimate,
antene, dispozitive audio-vizuale și fotografice,
componente și piese de calculator, instalații de
cabluri electrice, panouri luminoase electrice,
panouri de bord electrice, panouri de comandă
(electrice), mufe pentru cabluri electrice,
receptoare electrice, prize, fișe și alte dispozitive
de cuplare (conexiuni electrice), siguranțe
electrice, tablouri de contacte electrice, surse
electrice de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), suporturi pentru
fire electrice, suporturi pentru bobine electrice,
tablouri de control electrice, transformatoare
reductoare electrice, transformatoare electrice,
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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 pentru ridicat (cricuri), unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru ridicat (cricuri), 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, 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, 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
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comutatoare de branșament, borne
de branșament, panouri solare, indus
(electricitate), borne (electricitate), comutatoare
(electricitate), limitatoare (electricitate), conducte
(electricitate), conductoare de electricitate,
sârme de bobinaj (electricitate), pupitre de
distribuție (electricitate), tablouri de comandă
(electricitate), conexiuni de cablu (electricitate),
fișe de conectare (electricitate), tablouri de
distribuție (electricitate), celule solare pentru
generarea de electricitate, indicatoare de
pierderi de electricitate, transformatoare de
rețea de alimentare cu electricitate, materiale
pentru rețeaua de electricitate (fire, cabluri),
surse de alimentare pentru rețea de alimentare
cu electricitate, aparate pentru măsurarea,
monitorizarea și analiza consumului de
electricitate, dispozitive pentru controlul energiei,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor
şi a rănilor, mănuşi de protecţie împotriva
accidentelor, măşti de protecţie, plase de
siguranţă, protecţia capului, protecţia ochilor,
blocuri de alimentare cu energie electrică, bănci
de încărcare, garduri electrificate, baterii.
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 sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații nucleare, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, filtre
de aer electrostatice, filtre electrice pentru
aparate de climatizare, filtre de apă, de uz
industrial, filtre pentru curățarea aerului, filtre
pentru aparate sanitare, 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, aparate de distribuire a
apei, aparate de dezinfectare, servicii de băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), echipament
pentru sterilizare, dezinfectare și decontaminare,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, instalații sanitare și de baie și
accesorii pentru instalații, lanterne.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți
și accesorii pentru vehicule, respectiv: pompe
de aer (accesorii pentru vehicule), airbag-uri
(dispozitive de siguranþã pentru automobile),
lanþuri 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, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acționare pentru
vehiculele terestre, motoare de acționare pentru
vehiculele terestre, motoare de acționare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roți de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acționare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ștergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roțile vehiculului, capace pentru
butucul roții, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletã, șei de
motocicletã, lanțuri de motocicletã, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coșuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru șeile motocicletelor, centuri de
siguranþã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, atașe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru mașini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervã, spițe pentru anvelope, spoilere pentru
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vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acþionate 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, lanțuri 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
șenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roțile vehiculului, șasiuri pentru
vehicule, roți de vehicul, bare de protecþie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manșe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, atelaje pentru tractoare,
remorci pentru tractoare, cricuri de bicicletã,
lanțuri de bicicletã, ghidoane de bicicletã,
frâne de bicicletã, apãrãtoare de noroi pentru
bicicletã, manivele de bicicletã, motoare de
bicicletã, pedale de bicicletã, roți de bicicletã,
șei de bicicletã, cadre de bicicletã, sonerii
de bicicletã, remorci pentru bicicletã, garnituri
de frânã pentru vehicule, saboți de frânã
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, segmenți
de frânã pentru vehicule, plãcuþe de frânã
pentru autovehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, brichete pentru automobile, huse
pentru volanul vehiculului, saci de iarnã adaptaþi
pentru cãrucioare/saci de iarnã adaptați pentru
cãrucioarele de copii, angrenaje pentru biciclete,
jante, osii și arbori cardanici pentru autovehicule,
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
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,
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, brichete pentru automobile, 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 mașini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
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
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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
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, brichete pentru
automobile, 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, trotinete
electrice.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, frânghii,
șnururi, curele și benzi, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare și protecții neadaptate, materiale
pentru umplere și capitonare, sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
plase, vele, copertine, acoperitoare de genul
prelatelor, paravane pentru protecția împotriva
vântului, parasoluri (exterior), din materiale
textile, materiale textile pentru acoperire și
protecție, învelișuri impermeabile (prelate),
pânză impermeabilă, 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, sacoșe
și saci pentru împachetare, depozitare și
transport, 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, țesături pentru
umbrare și pavilioane.
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, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, intermedierea

1065



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
de contacte comerciale și economice pentru
terţi, servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, 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 echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de terasament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
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 articole

de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
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 de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, 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 preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, 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 veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, 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 sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu culturi agricole și
de acvacultură, produse horticole și forestiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de încălțăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse textile și înlocuitori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse textile și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ațe și fire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ațe
și fire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fibre textile brute și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fibre
textile brute și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, articole
de bucătărie și recipiente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, articole de
bucătărie și recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, ervicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale și
articole izolante și opritoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut media, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu conținut
media, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aplicații software, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aplicații software,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive electrice științifice
și de laborator pentru tratament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
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pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipament pentru mișcare și manevrare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de fierărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate și articole sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
și materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combustibili și materiale
pentru iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lubrifianți și unsori industriale,
ceară și lichide, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lubrifianți și unsori industriale, ceară

și lichide, ervicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu substanțe, produse
și preparate chimice și elemente naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, erbicide, pesticide,
preparate și articole medicinale și veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, detergenți pentru uz
industrial, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, plante, ciuperci, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, malțuri și cereale
neprocesate, gazon natural, flori, semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, copaci
și produse forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru agricultură și terasament,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini de pulverizat, roboți industriali,
scule electrice de grădinărit, echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu vehicule terestre și mijloace de
transport, părți și accesorii pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, frânghii și sfori, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, materiale textile stratificate cu
material plastic, utilizate în agricultură, marchize,
prelate, plase umbrire, corturi și acoperitoare
neadaptate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, becuri, dispozitive de
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iluminare ale vehiculelor și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, 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, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, pompe, compresoare și
suflante, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini și aparate
pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare
a suprafețelor, mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
și piese de mașini, precum și comenzi
pentru operarea mașinilor și a motoarelor,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
instrumente de fixare și îmbinare, unelte pentru
ridicat (cricuri).

───────

(210) M 2022 02016 (111)186625
(151) 21/03/2022
(732) PASTAVERA S.R.L., STR.

STEJERIȘULUI, NR. 17, JUD.
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dolissima bistrot gourmet
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pâine, aperitive (tartine),
budinci, dulciuri înghețate pe băț, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse
de cofetărie dulci aromate, specialități de
patiserie, sufleuri ca desert, gheață, înghețată,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
șerbeturi, glazuri și umpluturi dulci, produse
tartinabile dulci (miere), produse de patiserie,
produse de cofetărie înghețate, pâine proaspătă,
pâine și chifle, sosuri pentru mâncare.
43. 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, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de restaurant
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care includ servicii de bar cu licență, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servire de băuturi
alcoolice, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering, servicii de catering hotelier, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spitale, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
caritate, și anume furnizarea de catering de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 02018 (111)186424
(151) 21/03/2022
(732) TEAM FIRST SOFTWARE &

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI NR.11, BL.F1, SC.C, AP.26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TFS TeamWMS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.04.04; 26.15.09;
24.15.02

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb
(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.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 02023 (111)186275
(151) 22/03/2022
(732) RERUM FOOD SRL, STR.

CARARUIA, NR.33-35, PARTER,
CAMERA 1, SC.B, AP.92, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

crocant

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 03.11.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

CONSULTING S.R.L., 
STR.TURNU MAGURELE NR. 
270D, CORP C1/1, BIROU 3, 
ETAJ 1, SECTOR 4, 
BUCURESTI,ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurante fast-
food, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, 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 de agenție de voiaj pentru rezervarea de
locuri la restaurante.

───────

(210) M 2022 02025 (111)185976
(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.

───────
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(210) M 2022 02027 (111)185977
(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.

───────

(210) M 2022 02028 (111)186365
(151) 22/03/2022
(732) TOWERS INTERNATIONAL

PROPERTY S.R.L., PIAȚA PRESEI
LIBERE NR. 3-5, CLĂDIREA
CITY GATE, TURNUL NORD,
PARTER, INTRAREA B, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP. 7, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041256, ROMANIA

(540)

S SPATIO

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.12

(591) Culori revendicate:verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, asistentă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliara, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, servicii privind afaceri
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imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, management financiar.
37. Servicii de construcții, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalații și
reparații, consultanta în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții).

───────

(210) M 2022 02034 (111)185883
(151) 22/03/2022
(732) SALAD BOX BRAND SA, STR.

AVRAM IANCU, NR. 506-508,
CORP A, ET. 3, JUD. CLUJ,
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

AQUA BoX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.

───────

(210) M 2022 02037 (111)186679
(151) 22/03/2022
(732) SC NEGRO 2000 SRL, B-DUL

METALURGIEI NR. 136, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041837, 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)

BioFructa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, gemuri, compoturi, paste
de fructe, dulcețuri, gemuri din fructe, migdale,
măcinate, piure de mere, aranjamente din fructe
procesate, fructe de pădure, conservate, nuci
giasate, nucă de cocos, deshidratată, compot
de merișoare, fructe cristalizate/ fructe glazurate,
curmale, nuci condimentate, legume uscate prin
înghețare/ legume liofilizate, fructe, conservate,
fructe, înăbușite, jeleuri de fructe, 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, gem de ghimbir, gemuri, jeleuri
alimentare, alune, preparate, linte, conservată,
marmeladă, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, ciuperci, conservate, nuci,
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preparate, mazăre, conservată, pastă de fructe
presate, stafide, trufe, conservate, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, creme tartinabile pe
bază de legume, mere preparate, compot de
mere, fulgi de mere, cipsuri de mere, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, suc de tomate
pentru gătit, pastă de tomate, piure de tomate,
pastă de fructe presate.
31. Produse agricole brute și neprocesate,
fructe și legume proaspete, ierburi proaspete,
bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
aranjamente din fructe proaspete, citrice,
proaspete, fructe, proaspete, fructe de pădure,
proaspete, răsaduri, semințe pentru plantare/
semințe de plante, arbuști/tufe, semințe de
legume, legume proaspete, legume crude,
legume neprelucrate, mere proaspete, mere
crude, mere neprelucrate, cătină proaspătă,
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, aperitive, nealcoolice, preparate
pentru fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic,
cocktail-uri, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi răcoritoare cu aroma de fructe, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri
de fructe/suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi sportive bogate în proteine, băuturi pe
bază de orez, altele decât substituenții de
lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon,
șerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-
uri, băuturi racoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, suc de cătină,
suc de mere, suc de roșii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), băuturi pe bază de suc de
mere, băuturi pe bază de suc de cătină, băuturi
de legume.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 29,
31 și 32, cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și 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 vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
tip teleshopping, administrarea programelor de
fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri 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, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terți, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, 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, oferirea
de informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,

1074



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, 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, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, 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, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descarcăbile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzică descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, 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 vânzare
cu amănuntul și cu ridicata referitoare la
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata referitoare la jeleuri, dulcețuri,
compoturi, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor

prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datele scrise, servicii administrative pentru
realocarea afacerilor: furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legatură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale:
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 artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă: pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonați indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor 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 și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanța, transportul cu mașini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcațiuni,
transportul cu ambarcațiunile, depozitarea de
ambarcațiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de imbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul cu mașina,
parcarea de mașini, servicii de folosire în
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comun a mașinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, 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,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăușie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de șoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat sau
mărfuri, organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poștală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcții de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoțirea turiștilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenței,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenție de transport (expediere)/servicii de
agenție de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operațiuni de încărcare- descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare: transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informații
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiștilor, transportul și
depozitarea deșeurilor/transportul și depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informații despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, depozitarea de
produse agricole, împachetarea bunurilor.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, dispersarea de
fertilizatori și alte substanțe chimice agricole
pe suprafețe și pe cale aeriană, servicii
de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, servicii de grădinărit, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură

și silvicultură, servicii de pepinieră, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea buruienilor, consiliere
alimentară și nutrițională, consultanță agricolă,
ferme agricole, consiliere în domeniul agricol,
servicii agricole, cultivare agricolă.

───────

(210) M 2022 02039 (111)186461
(151) 22/03/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STR. 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)

Tandoori

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Meniuri, 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,
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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 bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2022 02041 (111)186364
(151) 22/03/2022
(732) MONTEGRA SOLUTIONS SRL,

STR. COTITA, NR. 180, JUDETUL
CLUJ, MIHAI VITEAZU, 407405,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MONTEGRA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate și reclamă, servicii de
vanzare online şi offline.
37. Instalarea sistemelor de securitate,
instalarea sistemelor de incendiu, mentenanţa
sistemelor de securitate, mentenanţa sistemelor
de incendiu, repararea sistemelor de securitate,
repararea sistemelor de incendiu.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
monitorizarea sistemelor avertizoare de
incendiu.

───────

(210) M 2022 02043 (111)186455
(151) 23/03/2022
(732) SC ZENINI DECO SRL, STR.

SOLSTITIULUI NR.4, BL. 1, ET. 5,
AP. 35, JUDETUL ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Sticluţa cu dorinţe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Cadouri surpriză pentru invitați la petreceri,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de crăciun artificiali,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
31. Plante naturale, decorațiuni florale
(naturale).

───────

(210) M 2022 02045 (111)186329
(151) 23/03/2022
(732) SC PET FACTORY SRL, SOS.

GIURGIULUI, NR. 118, BL. 12, SC.
5, ET. 4,
AP. 130, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

4DOG
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;

26.01.18
(591) Culori revendicate:albastru, alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe 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 dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
8. Unelte şi ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
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 artisti, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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, chilimbar.

───────

STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF,
BLOC 6, SC. 1, APT. 2, JUD.
HUNEDOARA, PETROȘANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MOREAS JEWELRY

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 02.03.01; 02.03.23;
03.07.16; 03.07.24

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#cca349), alb (HEX #ffffff), galben
(HEX #cdbb81)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii.
35. Publicitate și marketing, organizarea
afacerilor, managementul afacerilor, servicii de
consiliere în afaceri privind francizele, servicii de
comerț online și offline cu bijuterii.

───────

(210) M 2022 02051 (111)186703
(151) 23/03/2022
(732) SC LAVAS GROUP S.R.L.,
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(210) M 2022 02053 (111)186663
(151) 23/03/2022
(732) MED DATA SOFT, STRADA

VIGILENTEI, NR 6, PARTER,
APARTAMENT 1, CAMERA 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050128,
ROMANIA

(540)

onmed.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicatii.
44. Servicii de telemedicină, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de îngrijiri
medicale, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală la domiciliu.

───────

(210) M 2022 02054 (111)186324
(151) 23/03/2022
(732) VECTRON SIGN S.R.L., STR.

LIVADA CU PRUNI, NR. 48,
CAMERA 1, JUDEȚ VÂLCEA,
SAT VALEA VOIEVOZILOR,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

boccone un po di piu

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#ed1b24),
negru (HEX#211f20), rosu deschis
(HEX#d2695b), alb (HEX#ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant, servicii de catering, servicii de fast
food, servicii oferite de cafenea.

───────

(210) M 2022 02057 (111)186358
(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

(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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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
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 02058 (111)186370
(151) 23/03/2022
(732) AUTOGLAS.RO DISTRIBUTION

SRL, STR. CALEA ŞERBAN VODĂ,
NR. 231A, ET. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.02

A.G.E.R. 
AUTO GLASS EXPRES

REPLACEMENT SERVICE
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(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comert cu amanuntul si ridicata in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri de
etanșare, servicii de publicitate si marketing in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
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 parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
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 parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru

automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul si
ridicata de parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, piese pentru automobile, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, parbrize, lunete
pentru automobile, sticlă pentru geamuri de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, piese ornamentale de
interior pentru automobile, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
pentru automobile, servicii de intermediere
comercială in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, parbrize, lunete
pentru automobile, sticlă pentru geamuri de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, piese ornamentale de
interior pentru automobile, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
pentru automobile, organizarea și coordonarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri publicitare pentru parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, piese ornamentale de interior pentru
automobile, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de import-export in legatura cu parbrize
pentru automobile, parbrize pentru vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, parbrize,
lunete pentru automobile, sticlă pentru geamuri
de vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, piese ornamentale de
interior pentru automobile, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
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pentru automobile, 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.

───────

(210) M 2022 02061 (111)186527
(151) 23/03/2022
(732) META ZEN SRL, STR.

MOGOSESTI NR. 4, JUD.
DAMBOVITA, VIISOARA, 137463,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

CLUSTERZEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.04.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate.

───────

(210) M 2022 02063 (111)186460
(151) 23/03/2022
(732) DOINA GERU, STR. NAVELOR

NR. 2, BL. R1, SC. 1, ET. 3, AP. 15,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

PROFA' DE POVEȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
oferite de ateliere de formare, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, atribuirea de certificate de absolvire,
coordonare de cursuri, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, organizarea de cursuri de formare
profesională, organizarea de cursuri de gătit,
prin corespondență, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), demonstrații în scop
de instruire, difuzare de materiale educative,
formare complementară, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de
servicii educative în domeniul dietetic, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare
de ateliere și seminare, organizare de cursuri,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri de
instruire, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
servicii de formare profesională, servicii de
instruire și formare, servicii de învățământ la
distanță oferite online, editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, editare video,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
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de servicii de înregistrare video automată,
furnizare de studiouri audio sau video, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, pregătire și producție de
programe de radio și televiziune, înregistrări
de muzică, înregistrări originale, înregistrări pe
benzi video (filmare), producția de muzică,
producție audio și video și fotografie, producție
de divertisment sub formă de înregistrări audio,
producție de master-uri audio, producție de
materiale de divertisment audio, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
producție de materiale video formative, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de înregistrări educative audio și video, producție
de înregistrări master audio, producție de
înregistrări muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
video, producție de podcast-uri, producție
de melodii pentru filmele cinematografice,
producție de prezentări audiovizuale, producție
de programe de televiziune, producție de
televiziune, producție de videouri muzicale,
producții de operă, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
punere la dispoziție de studiouri de înregistrare
video, realizare de programe de divertisment
radiofonic, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către
terți, servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de animație și efecte speciale pentru
filme și video, servicii de editare audio și video,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
de filmare din drone, servicii de filmări aeriene,
servicii de fotografiere din drone, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de înregistrare, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare video, servicii
de înregistrare și producție audio, servicii de
înregistrări audio, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de înregistrări în studio pentru filme,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de producție de filme,
servicii de producție video, servicii informative cu
privire la filme video, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii pentru

difuzarea de înregistrări video, servicii pentru
producția de filme cinematografice, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, studiouri
de înregistrare, organizarea de concerte de
muzică în direct, coordonare de evenimente
de divertisment în direct, demonstrații în
direct pentru divertisment, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
în direct, interpretare de muzică și canto,
servicii de spectacole în direct, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare de demonstrații de dans, organizare
de festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de reprezentații în direct, organizare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment în direct, organizare
și prezentare de spectacole în direct, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, 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, prezentări de spectacole
în direct, producere de concerte muzicale,
producția de spectacole în direct, producție de
evenimente de divertisment în direct, producție
de spectacole de divertisment cu cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct ale unor trupe rock, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
prestate de muzicieni, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, 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
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festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de realizare de spectacole în
direct, servicii de reprezentații date de trupe
în direct, organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live.

───────

(210) M 2022 02067 (111)185982
(151) 23/03/2022
(732) RHENANIA IMMO SRL, ALEEA

MONUMENTULUI, NR.1, SAT
SELIMBAR, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
557260, SIBIU, ROMANIA

(540)

Rhenania IMMO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 26.11.05

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ED1C24), verde (HEX #ADC936),
portocaliu (HEX #EF7C21), negru (HEX
#000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2022 02068 (111)186704
(151) 24/03/2022
(732) TITAN COMERT SRL, BDUL MIHAI

VITEAZU NR.58, BL. CORP B,
JUDEȚ SALAJ, ZALAU, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

CLINI HOME

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, cuţite ceramice, tacâmuri,
cutite, polonice (unelte de mână), cuţite de
mărunţit / cuţite de descărnat / satâre fiind cuțite
pentru carne, veselă de argint (cuţite, furculiţe
şi linguri), tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri) /
articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri),
furculiţe de masă, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri de plastic, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri pentru bebeluşi, feliatoare de legume,
acționate manual/ mărunţitoare de legume,
acționate manual, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, cuțite multifuncționale.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, grătare, aparate de gătit la
aburi, electrice, grătare de cuptor, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu
aer cald, ceainice, electrice, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de
prăjire / plite pentru fript (aparate de gătit) /
grătare (aparate de gătit), rotisoare.

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIATII
SRL, STR. 9 MAI NR. 4, SC. D, AP.3, 
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, articole de curăţare, sticlă
neprelu crată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan
şi lut, linguri de gătit (ustensile de gătit),
ceaune, ceramică pentru uz casnic, servicii
de cafea (articole de masă), seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, neelectrice, ustensile pentru gătit,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, capace pentru farfurii /
capace pentru veselă, veselă, pahare de băut,
tăvi, vase de lut / faianţă, cratiţe din lut,
boluri pentru fructe, tigăi pentru prăjit, pahare
(recipiente), suporturi grătare, grătare (ustensile
de gătit), recipiente termoizolante pentru băuturi,
recipiente termoizolante, încălzitoare pentru
biberoane, neelectrice, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, găleţi
pentru gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere
de gheaţă, ulcioare / carafe, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, articole din porţelan, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşti pentru salată,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, servicii
(veselă), polonice pentru servire, supiere, cratiţe
(acoperite), site / strecurători pentru uz casnic,
zaharniţe, cleşti pentru zahăr, farfurii pentru
masă, articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte cu capac,
servicii de ceai (articole de masă), strecurători
de ceai, ceainice, tăvi pentru uz casnic, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
teluri, neelectrice, boluri de supă, tigăi, clești
pentru grătar, furculițe de servit, linguri de servit,
furculițe pentru grătar.

───────

(210) M 2022 02085 (111)186549
(151) 24/03/2022
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

SRL , BDUL. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL.2T, SC. 1, ET. 7, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

REVOLUȚIA OFERTELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spațiului
publicitar, servicii de intermediere comercială,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, distribuirea de eșantioane, servicii
de agenție de import-export, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
marketing, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, 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, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scop comercial,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, 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), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicarea de texte publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public

35. Servicii de comerț cu produsele din clasele
8, 11, 21.
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țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverși specialiști cu clienți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variatede bunuri constând
din produse chimice, cosmetice, farmaceutice,
veterinare, metalice şi nemetalice de uz
casnic și/sau industrial, mașini-unelte, unelte
şi ustensile de mână, aparate şi instrumente,
vehicule, produse electronice, arme, metale
prețioase şi aliaje ale acestora, instrumente
muzicale, hârtie şi carton, materiale plastice
şi rășini, piele și imitații de piele, produse de
mobilier, ustensile şi recipiente de uz casnic
sau de bucătărie, frânghii şi sfori, ațe şi fire,
textile şi înlocuitori pentru textile, articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte şi pentru acoperirea
capului, dantelă, împletitură şi broderie, panglici
şi funde pentru mercerie, covoare, carpete,
preșuri (covorașe) şi protecții pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, jocuri, jucării şi obiecte
de divertisment, produse alimentare procesate
și neprocesate, băuturi alcoolice și nealcoolice,
produse din tutun şi înlocuitori de tutun, precum
și orice alte produse care pot fi comercializate
în punctele de vânzare, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să vadă și 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 poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.

───────

(210) M 2022 02086 (111)185937
(151) 24/03/2022
(732) BAROQUE BOOKS & ARTS

S.R.L., SAT. GHERMĂNEȘTI,
STR. VASLUI NR. 69, JUD. ILFOV,
COMUNA SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

In Vino Veritas
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații periodice, publicații imprimate,
publicații educative, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie.
35. Pregătire de publicații publicitare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, producție de
materiale publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii de agenție literară constând în
negocierea contractelor, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, 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 de
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, furnizarea unui
catalog online cu informații despre cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, servicii de intermediere comercială
in legatura cu cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea

1086



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, redactare de
texte publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online pentru cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, servicii de
marketing, publicitate şi promovare pentru cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata
de cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, regruparea în avantajul terţilor
de cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă și să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin/cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
41. Publicare și editare de cărți, publicare de
reviste electronice, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, 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,
închiriere de ziare și reviste, redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii de interpretare
și traducere, publicare de documente, publicare
de ziare, publicare de jurnale, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, 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,
corectare de manuscrise.

───────

(210) M 2022 02089 (111)186236
(151) 24/03/2022
(732) VIDIN WAS TAKEN S.R.L.,

STR. ANDREI BARSEANU NR
4, PARTER, AP.1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031091, ROMANIA

(540)

VIDIN WAS TAKEN

(531) Clasificare Viena: 05.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, incaltaminte și
articole pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 02100 (111)186082
(151) 24/03/2022
(732) VELINEO S.R.L., STR. OGORULUI,

NR. 3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, 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)

VELINEO Value in covers

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Huse pentru scaune, huse pentru mobilă,
huse pentru perne, huse pentru fotolii puf,
huse de mobilier (neadaptate), huse de saltea
ajustabile, țesături matlasate (huse de saltele),
huse textile neadaptate pentru mobilier, huse
textile pentru mobilier (largi), huse din materiale
plastice pentru mobilier, huse textile și din plastic
pentru mobile (nemontate), huse acoperitoare
realizate din materiale textile pentru mobilier,
huse de protecție pentru saltele și piese
de mobilier, huse de schimb pentru scaune
ca piese de mobilier (neadaptate), materiale
textile, materiale textile pentru mobilier, textile
și înlocuitori de textile, lenjerie de casă, articole
textile la bucată pentru fabricarea mobilierului
tapițat.

───────

(210) M 2022 02104 (111)185983
(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

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 02105 (111)186026
(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 02111 (111)186626
(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.

(210) M 2022 02114 (111)186381
(151) 25/03/2022
(732) SEGURO PROTECT SOLUTION

SRL, STR. STADIONULUI NR.
6, SC. B, ET. 4, AP. 40, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

seguro protect solution

(531) Clasificare Viena: 03.01.04; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#59C096), roșu (HEX #FF0000), negru
(HEX #000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

───────
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(210) M 2022 02115 (111)185984
(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

(591) Culori revendicate:alb, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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 (111)185985
(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.
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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
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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
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
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transport și depozitare, transport, parcare și
depozitare vehicule, ancorare.

───────

(210) M 2022 02121 (111)185986
(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

(591) Culori revendicate:verde
(R50G205B50)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comerț cu amănuntul.
───────

(210) M 2022 02122 (111)185987
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUȚII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, rosu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
extrase aromatice, preparate pentru curatare si

eMAG 
Antreprenoriatul

nu se oprește niciodată

1092



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022
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 02124 (111)186690
(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
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(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.

───────

(210) M 2022 02125 (111)185988
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUȚII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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

eMAG 
Căutarea 

nu se oprește niciodată
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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 02126 (111)185989
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUȚII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, rosu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

eMAG 
Educația 

nu se oprește niciodată
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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 02127 (111)185990
(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
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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 02129 (111)186064
(151) 25/03/2022
(732) FAR EST IMPORT EXPORT SRL,

ALEEA SANDULESTI, NR.1,
CAMERA 1, BL.C1, SCARA 4, ET.3
AP.65, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR.51, ET.1, AP.4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FAR-EST din 1991

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 26.03.02;
26.11.13; 26.11.08

(591) Culori revendicate:albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Ferestre din aluminiu, feronerie pentru
ferestre.
19. Ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondență,
publicitate în reviste, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic pentru articole de feronerie,
ferestre din aluminiu, ferestre din pvc, sticlă
colorată pentru ferestre, elemente de sticlă
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pentru ferestre, sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, pervazuri de ferestre (nemetalice),
plase de insecte (nemetalice) pentru uși,
plase de insecte (nemetalice) pentru ferestre,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul in legatura cu articole de feronerie,
ferestre din aluminiu, ferestre din pvc, sticlă
colorată pentru ferestre, elemente de sticlă
pentru ferestre, sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, pervazuri de ferestre (nemetalice),
plase de insecte (nemetalice) pentru uși, plase
de insecte (nemetalice) pentru ferestre, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
furnizare de informații privind comerțul exterior
in legatura cu articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, administrarea
magazinelor, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul de articole
de feronerie, ferestre din aluminiu, ferestre din
pvc, sticlă colorată pentru ferestre, elemente
de sticlă pentru ferestre, sticlă sub formă de
foi folosită la ferestre, pervazuri de ferestre
(nemetalice), plase de insecte (nemetalice)
pentru uși, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, servicii promoționale de publicitate
pentru articole de feronerie, ferestre din aluminiu,
ferestre din pvc, sticlă colorată pentru ferestre,
elemente de sticlă pentru ferestre, sticlă sub
formă de foi folosită la ferestre, pervazuri
de ferestre (nemetalice), plase de insecte
(nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, prezentare de
produse în scopuri promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de import și export in
legatura cu articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, organizare de
târguri comerciale în scopuri publicitare in
legatura cu articole de feronerie, ferestre din
aluminiu, ferestre din pvc, sticlă colorată pentru
ferestre, elemente de sticlă pentru ferestre,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
pervazuri de ferestre (nemetalice), plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre.
40. Tâmplărie (producție la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), servicii de tâmplărie.

───────

(210) M 2022 02131 (111)185991
(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
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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
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.

───────
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(210) M 2022 02133 (111)185906
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUTII, NR.148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 16.03.17

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

eMAG 
Inovaţia 

nu se opreşte niciodată
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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 02134 (111)186261
(151) 25/03/2022
(732) GEMA MIXT SERV S.R.L., STR.

PLOPILOR BL. B3, SC. B, ET. P,
AP. 24, STAȚIUNEA NEPTUN,
JUD. CONSTANȚA, MANGALIA,
CONSTANȚA, 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)

TYPEC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.02.07; 16.01.04; 14.05.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9.  Telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare fără
fir, încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, prize de extensie pentru
telefoane, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
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de conectare, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere fotografice, carcase rezistente
la apă pentru camere video, camere video
digitale, memorii usb, adaptoare usb, routere
usb fără fir, cabluri telefonice, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice
35. Regruparea în avantajul terţilor de telefoane,
telefoane mobile, telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, ceasuri inteligente,
instrumente pentru măsurarea timpului
(exceptând ceasuri și ceasornice), huse pentru
telefoane, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, baterii
pentru telefoane, baterii pentru telefoane mobile,
adaptoare pentru telefoane, încărcătoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare usb,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri usb pentru telefoane mobile,
cabluri usb, cabluri de conectare, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere fotografice, carcase rezistente la apă
pentru camere video, camere video digitale,
memorii usb, adaptoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, dispozitive pentru

tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice (exceptând
transportul lor), servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare fără
fir, încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule încărcătoare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, prize de extensie pentru
telefoane, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
de conectare, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere fotografice, carcase rezistente
la apă pentru camere video, camere video
digitale, memorii usb, adaptoare usb, routere
usb fără fir, cabluri telefonice, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 02139 (111)186126
(151) 25/03/2022
(732) ANTONIU-VLAD TUICA, STR.

GH. GR. CANTACUZINO NR. 187,
BL.150B, AP.1, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CTP GROUP Customer.
Trust. Partnership

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.09

(591) Culori revendicate:bleu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Selecție și recrutare de personal, leasing de
personal (închiriere), administrare de personal,
consultanță resurse umane, plasare personal,
evaluare competențe personal, servicii de
consultanță pentru orientare profesională.
42. Servicii de consultanță privind controlul
calității, servicii de control al calității.

───────

(210) M 2022 02141 (111)185992
(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
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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
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
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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.

───────

(210) M 2022 02142 (111)185993
(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

(591) Culori revendicate:rosu
(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
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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
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,
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───────

(210) M 2022 02143 (111)186357
(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; 05.03.20; 06.19.09

(591) Culori revendicate:maro
(HEX#5E3519), verde (HEX#5CB30F),
gri (HEX#FFFFFF)

(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.

───────

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 02144 (111)186254
(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

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.

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

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.
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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,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

(210) M 2022 02145 (111)186251
(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
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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

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,

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.
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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,

pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

(210) M 2022 02148 (111)185994
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL, ŞOS.

VIRTUȚII NR. 148, SPATIUL E47,
SECTORUL 6, BUCURESTI, 60787,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

eMAG 
Responsabilitatea noastră 

nu se opreşte niciodată
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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,

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.

───────
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(210) M 2022 02149 (111)185995
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUTII, NR.148, SPATIUL
E47, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 16.03.17

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

eMAG 
Responsabilitatea

pentru mediu 
nu se opreşte niciodată

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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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 02155 (111)186127
(151) 27/03/2022
(732) S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,

STR. 133/A, SAT MIHAILENI, JUD.
HARGHITA, COMUNA SIMONESTI,
537321, HARGHITA, ROMANIA

(540)

Daycome
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile.

───────

(210) M 2022 02158 (111)185996
(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

(591) Culori revendicate:turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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.

───────
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(210) M 2022 02160 (111)185932
(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
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,
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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.
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 02161 (111)185907
(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 ONE
(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 02162 (111)185997
(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:
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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 02166 (111)185998
(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.

───────

(210) M 2022 02168 (111)185959
(151) 28/03/2022
(732) SC CULA CU BERE SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 183, SAT
MURANI, JUD. TIMIȘ, COMUNA
PISCHIA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MURSA bere artizanală

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 02.03.16;
25.07.02; 25.07.08; 25.07.20; 26.01.04;
19.01.25; 11.03.08; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, bere brună, bere blondă, bere neagră
(cu malț prăjit), bere cu aromă de cafea, bere
saison, bere neagră englezească (porter), beri
aromatizate, beri artizanale, IPA (bere blondă
indiană).

───────
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(210) M 2022 02169 (111)186697
(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

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151 C), roșu (Pantone 032C), galben
(Pantone 109C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(210) M 2022 02172 (111)186062
(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
(591) Culori revendicate:verde (HEX

#35554D)
(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
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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,
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),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1120

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),
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
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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
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,
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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
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.

───────
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(210) M 2022 02175 (111)186608
(151) 28/03/2022
(732) LEGIS TAX SRL, STR. COSTACHE

NEGRI, NR.60, BL.C4, SC.B,
PARTER, CAM.17, JUDETUL IASI,
IASI, 700070, IAȘI, ROMANIA

(540)

LEGIS TAX Returnăm
impozitele tale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#1d8a77), portocaliu (Hex #f08213),
maro (Hex #7e4a11)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, management imobiliar,
închirierea apartamentelor, colectarea chiriilor,
subscriere de asigurări, servicii actuariale,
servicii de brokeraj, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, management și cercetare
financiară, servicii de tranzacții și plăți financiare.

───────

(210) M 2022 02178 (111)186006
(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.

───────
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(210) M 2022 02179 (111)186691
(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

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
rosu, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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.

───────

(210) M 2022 02183 (111)186065
(151) 28/03/2022
(732) PSP TOP CONSULT S.R.L.,

STR. PUȚUL LUI ANDREI NR. 8,
CAMERA 1, SAT BALOTEȘTI, JUD.
ILFOV, COMUNA BALOTEȘTI,
ILFOV, 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)

Atelierul de Asigurari
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de asigurare, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, asigurări,
administrarea asigurărilor, agenții de asigurări,
servicii de asigurări personale, servicii de
asigurări de locuințe, servicii de asigurări
de viață, servicii de brokeraj de asigurări,
servicii de încheiere de asigurări, servicii
privind asigurările de călătorie, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, servicii
de brokeraj aferente asigurărilor medicale,
furnizare de informații privind serviciile de
asigurări și serviciile financiare, subscriere de
asigurări pentru accidente auto, brokeraj de
reasigurări, brokeraj de asigurări, asigurare
contra accidentelor, gestionare de asigurări,
asigurare de sănătate, asigurări de călătorie,
asigurări de viață, încheierea de contracte de
asigurări de servicii, servicii de societăți de
asigurari, servicii de asigurare a autovehiculelor.

───────

5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
produse igienice pentru medicină, preparate
farmaceutice de uz veterinar.
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(210) M 2022 02186 (111)185999
(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 (111)186681
(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 (111)186000
(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:

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
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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 02191 (111)186001
(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

(591) Culori revendicate:negru,
cornflowerblue

(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,
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
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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.

───────

(210) M 2022 02192 (111)186368
(151) 29/03/2022
(732) ORTHO SMILE A.M.

ORTHODONTIC CENTER S.R.L.,
STR. HARMANULUI, NR. 25, BL.
32, SC. E, AP. 4, JUDEȚ BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV, 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)

ortho smile

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.01; 29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de clinici dentare, servicii oferite de o
clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii, implantologie,
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tratamente stomatologice, evaluare medicală
şi analize specifice domeniului, servicii
medicale, consultații stomatologice, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a dinților,
servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2022 02196 (111)186400
(151) 29/03/2022
(732) S.C. CENTRU DE REABILITARE

ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA
PHOENIX SRL, STR. LIVIU
REBREANU NR. 16, BL. A4 SC.
7 AP. 72, CAM.2, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

C.R.O.N. PHOENIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.02;
03.07.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
furnizare de centre de recuperare fizică,
osteopatie, servicii de chiropractică pentru copii,
chiropractică, masaj.

───────

(210) M 2022 02203 (111)185908
(151) 29/03/2022
(732) SILVIA BALAN-VIȚELARU,

INT.BÂRSEI NR. 1A, BL. M9BIS,
SC.1, ET. 3, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STISIA DESIGNED
TO BE NOTICED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Articole decorative (bibelouri sau bijuterii)
pentru uz personal, brelocuri placate cu
metale prețioase, cutii decorative fabricate
din metale prețioase, etichete din metale
prețioase de cusut pe îmbrăcăminte, gablonțuri
din bronz, obiecte de artă confecționate din
pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
accesorii pentru bijuterii, ace (bijuterii), ace
de cravată, ace bijuterii pentru pălării, ace
de rever (bijuterii), agrafe de argint, agrafe
de cravată, amulete, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu
pietre prețioase, articole de bijuterie false,
articole de bijuterie semiprețioase, articole de
imitații de bijuterie, bijuterii confecționate din
metale prețioase, bijuterii confecționate din
metale neprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii de damă, bijuterii fantezie,
imitații, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii pentru cap, bijuterii pentru copii,
bijuterii pentru uz personal, bijuterii pentru față,
bijuterii personale, bijuterii prețioase, bijuterii-
pandantive, brățări, brățări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brelocuri, broșe (bijuterie), butoni
de cămașă, butoni de manșetă, camee (bijuterii),
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cercei, podoabe din chihlimbar, clipsuri pentru
urechi, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, ace de cravată, cutii pentru
butoni de manșete decorativi, diademe, fir de
sârmă din metale prețioase (bijuterii), fire din
metale prețioase (bijuterii), imitații de bijuterii,
inele (bijuterii), insigne de rever ornamentale,
jad (articole de bijuterie), lanțuri (bijuterii), lanțuri
de cravată din metale prețioase, lanțuri de
gât, medalioane (bijuterii), ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte,
pandantive, ornamente pentru pălării (din metale
prețioase), perle (bijuterie), piese și accesorii
pentru bijuterii, podoabe (bijuterie), ștrasuri,
tiare, casete de bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, articole de bijuterie, articole de
bijuterie, instrumente cronologice, produse de
bijuterie.
18. Bagaje, bagaje (genți), articole de voiaj,
borsete, casete pentru accesorii de frumusețe,
rucsacuri pentru purtat copii, curele pentru genți
de mână, cutii de machiaj, cutii de pălării, pentru
voiaj, cutii din imitații de piele, cutii din piele
pentru pălării, cutii pentru cravată, geamantane,
genți, genți de călătorie, genți de lucru, genți de
mână, genți de mână (poșete), genți de mână
pentru bărbați, genți de umăr, genți de stradă,
genți de seară, genți de plajă, genți de pânză,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți de
voiaj din pânză, genți din blană sintetică, genți
din imitatie de piele, genți din piele, genti pentru
farduri vandute goale, genți pentru cosmetice
(fără conținut), genți pentru haine, genți pentru
ieșiri la sfârșit de săptămână, genți pentru
îmbrăcăminte sport, port-carduri de piele, port-
carduri din imitație de piele, serviete din piele,
umbrele, umbrele de soare.
25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din imitație de piele, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte pentru teatru,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbați, ascoturi (cravate), halate de

baie, slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
articole de încălțăminte pentru plajă, papuci
de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, botoșei, cizme,
espadrile, ghete, încălțăminte cu închidere
cu arici, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de sport,
încălțăminte de stradă, mocasini, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru sport, pantofi de ocazie, papuci de casă,
papuci din piele, sandale, sandale bărbătești,
sandale de damă, șlapi, teniși, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
de acoperit fața (articole de îmbrăcăminte), nu
pentru scopuri medicale sau sanitare, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
băști, bentițe pentru cap, berete, bonete, căciuli
cu ciucuri, căciuli cu nod, cozorocuri, căciuli
de blană artificială, căciuli tricotate, eșarfe de
pus pe cap, eșarfă tubulară, fesuri, glugi,
jobene, manșoane (îmbrăcăminte), manșoane
de blană, măști de față (articole de modă), pălării,
pălării de plajă, pălării pentru femei, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
șepci (articole de îmbrăcăminte), toci (pălării),
turbane, viziere (articole de îmbrăcăminte),
voalete, accesorii metalice pentru încălțăminte,
branțuri, gulere detașabile, gulere pentru rochii,
gulere false, batiste de buzunar, baticuri de
purtat la gât, bermude, bikini, blazere, blugi,
bluze, bluze de trening, blănuri, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe pentru bebeluși, bluzoane,
bolerouri, brâie pentru smoching, bretele pentru
imbracaminte, burtiere pentru femei însărcinate
(articole de îmbrăcăminte), caftane, cămăși,
cămăși de costum, cămăși cu nasturi, cămăși
din catifea reiată, cămăși din tricot, cămăși
purtate peste îmbrăcăminte, camizole de noapte,
cape și pelerine, cardigane, capoate, centuri
de piele, centuri din materiale textile, cămăși și
furouri, chimonouri, ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
combinezoane, corsete pentru talie, costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie,
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru femei, costume de baie pentru
copii, costume de bal mascat, costume de
damă, costume de dans, costume de bebeluși,
costume de ploaie, costume de seară, costume
din piele, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume informale (casual), cravate, curele
(accesorii vestimentare), dubluri pentru jachete,
egări (pantaloni), eșarfe, etole (blănuri), flanele,
fracuri, fular tip manșon, fulare (eșarfe pentru
gât), fuste, gabardine (îmbrăcăminte), fuste-
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pantalon, geci, haine de casă, haine din lână,
haine tricotate, halate de casă, halate de baie,
hanorace, helănci, îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte țesută,
izmene, jachete, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete impermeabile, jachete
lungi, lenjerie intimă și de noapte, jambiere,
jartiere de mireasă, maiouri, mantale, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși, mantouri, măști de față
(îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni, pantaloni
de ocazie, pantaloni de relaxare, papioane,
pardesiuri, pelerine, ponchouri, pulover (articole
de îmbrăcăminte), pufoaice (articole de
îmbrăcăminte), redingote, rochii de gală pentru
femei, rochii de mireasă, rochii de plajă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, sacouri sport, salopete, șaluri,
sarafane, sariuri, saronguri, șalvari, smochinguri,
șorturi, șosete, taioare, taioare-pantalon, ținute
de seară, ținută stil casual, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, tricotaje, tricouri, tunici,
tutuuri, uniforme, veste, îmbrăcăminte.
35. Servicii de comandă computerizată de
stoc, consiliere cu privire la produse de
consum, comenzi de achiziție pentru prelucrare
administrativă, consiliere cu privire la produse
de consum în legătură cu cosmeticele,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul
în barter, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor
și serviciilor, informare și consultanță cu
privire la comerțul exterior, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, organizare de cumpărări
colective, organizarea de servicii contractuale

(comerciale) cu terți, 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
electronică a comenzilor, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de import și export, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii
de telemarketing, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, organizarea de expoziții comerciale
și servicii expoziționale, furnizare de informații
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
marketing de produse, împărțirea de eșantioane
de produse, marketing pentru evenimente,
organizare de lansări de produse, organizare
de parade de modă în scopuri de promovare
a vânzărilor, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, organizare și plasare de
reclame, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, promovare a vânzărilor de
produse din industria modei prin articole
promoționale în reviste, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de produse
prin factori de influență, promovare de produse
prin influeceri, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicitate, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare, servicii
de marketing, servicii de promovare, servicii
de merchandising, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
promoționale comerciale.
40. Brodare, croirea stofelor, croirea țesăturilor,
croitorie, croitorie (confecții la comandă),
croitorie la comandă, croitorie pentru bărbați
sau femei, cusut artizanal (producție la
comandă), cusut artizanal și croitorie, cusătorii
(fabricări la comandă), furnizare de informații
despre croitorie, furnizare de informații despre
croitorie de damă, furnizare de informații
despre servicii de brodare, imprimare 3d,
gravarea șabloanelor, mulaje din materiale
textile, retușarea îmbrăcămintei, servicii de
brodare a tricourilor, servicii de croitorie, tivirea
stofelor, tivirea textilelor, țesătorie.

───────
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(210) M 2022 02206 (111)185909
(151) 29/03/2022
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A, ET.
7, AP. 31, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2022 02218 (111)185910
(151) 29/03/2022
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL.
6A, ET.7, AP. 31, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sănătoate
(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.
5. 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,
dezinfectante.

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
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, 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.

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

DistriBIO 
Distribuitor de sănătate 31. Produse agricole, horticole, forestiere şi

cereale, neincluse în alte clase, fructe proaspete
şi legume, seminţe, toate acestea fiind produse
agricole şi produse agricole bio, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale.

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole şi a produselor agricole bio (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
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(210) M 2022 02219 (111)186399
(151) 29/03/2022
(732) SELF CARE MEDICAL, STR.

PIPERA TUNARI, NR. 51,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Multi Care

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.02
(591) Culori revendicate:turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice, servele umede igienice, servele
umede cosmetice, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, şampoane uscate, capeline
impregnate cu sampon de uz cosmetic,
preparate de curăţare uscată.
5. Bumbac absorbant, vată absorbantă, plasturi
adezivi, leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale, leucoplasturi pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, săpun antibacterial, loţiune
antibacteriană pentru spălarea mâinilor, bandaje
pentru pansament, balsamuri pentru scopuri
medicale, comprese, bumbac pentru scopuri
medicale, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, dezinfectanţi, preparate pentru spălat
de uz medical, pansamente, medicale, cutii de
prim-ajutor, umplute, tifon pentru pansamente,

iod pentru scopuri farmaceutice, preparate
tratament pentru păduchi (pediculicide),
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, cutii medicinale, portabile, umplute,
scutece pentru incontinenţă, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), prosoape sanitare, şerveţele
sanitare, absorbante sanitare, servetele umede
impregnate cu substante farmaceutice, servetele
umede impregnate cu substante medicinale,
gulere pentru scopuri chirurgicale, pansamente
chirugicale, tinctură de iod, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, bureţi cicatrizanţi, vată pentru
scopuri medicale.
10. Aleze, bandaje ortopedice pentru articulaţii,
bandaje, elastice, ploşti, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate de kinetoterapie de uz
medical, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cearşafuri pentru bolnavi, mănuşi pentru
scopuri medicale, mănuşi pentru masaj, seringi
hipodermice, cearşafuri pentru incontinenţă,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, lanţete,
măşti utilizate de către personalul medical,
aparate de masaj, pernuţe pentru prevenirea
escarelor pe corpul pacienţilor, pesare, aparate
pentru exerciţii fizice de uz medical, aparate
de fizioterapie, pisoare portabile, ciorapi pentru
varice, seringi pentru injecţii, seringi pentru
scopuri medicale, termometre pentru scopuri
medicale, apăsătoare de limbă, halate pentru
examinarea pacienților.

───────
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(210) M 2022 02220 (111)186031
(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

(591) Culori revendicate:mov, negru, crem,
roz

(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 (111)186688
(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

(591) Culori revendicate:roz (RGB 255, 127,
255), rosu, galben, verde, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcţii, servicii de instalații și
reparaţii, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────
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(210) M 2022 02225 (111)185911
(151) 30/03/2022
(732) S.C. INTERCARDIODIAB S.R.L,

STR. MIHAI VITEAZUL, NR.26
A, BL. C 1, ET. 1, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15 A,
BL. 2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CLINICA ICD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Întocmire de rapoarte psihologice, emiterea
de rapoarte medicale.
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
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,
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, 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
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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
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, podolog, planificare
de tratamente medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1136

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
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, 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, 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, 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, eliminarea celulitei, 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
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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.

───────

(210) M 2022 02226 (111)186305
(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

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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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.

───────

(210) M 2022 02230 (111)186579
(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; 03.07.17

(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 (111)186032
(151) 30/03/2022
(732) GEORGE IOAN COSBUC,

LOCALITATEA COȘBUC, NR
90, JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
COȘBUC, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

EpilRapid eficient, definitiv
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
02.09.12; 29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru , turcoaz
(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.
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 02232 (111)186699
(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 DMC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.04.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#bbbb00), albastru (HEX#0006f),
alb (HEX#f3f6f4)

(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.

───────

(210) M 2022 02233 (111)186698
(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

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#bbbb00), albastru (HEX#00006f)

(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.

───────
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(210) M 2022 02236 (111)186583
(151) 30/03/2022
(732) AIRPORT SECURITY SRL,

SOSEAUA GIURGIULUI NR.
72-86, BL. B, SC. 2, ET. 2, AP.
46, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AIRPORT SECURITY
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1020375 din data

22.07.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: AIRPORT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.11.25;
26.11.03; 26.01.03

(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.

───────

AVANTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

SB GRAND RESERVE DE
LA BECIUL DOMNESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea, îmbutelierea și
depozitarea bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 02237 (111)186128
(151) 30/03/2022
(732) BECIUL DOMNESC SA, STRADA
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(210) M 2022 02240 (111)186033
(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

(591) Culori revendicate:roșu, verde, galben,
albastru, mov, alb, negru

(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,
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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 (111)186034
(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 02250 (111)186650
(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,

(740) INVENTA AGENTIE DE  
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL ,
BDUL. CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire.

───────

(210) M 2022 02251 (111)186633
(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

(591) Culori revendicate:roz (Hex #D71B5A),
gri (Hex #2A4D60)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(210) M 2022 02254 (111)186629
(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 (111)186423
(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
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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,

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
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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

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.

───────
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(210) M 2022 02258 (111)186671
(151) 30/03/2022
(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)

VOI cu VOICU
(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,
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
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
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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,
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, emisiuni de televiziune
și de radio înregistrate, servicii de biblioteci
multimedia (mediateci).

───────
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(210) M 2022 02263 (111)185963
(151) 31/03/2022
(732) ARCEN - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ

PENTRU CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI
NORMALITATE, STR. SEMILUNEI
NR. 7, ETAJ 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Străzi Deschise
(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, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02266 (111)185903
(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

(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

(591) Culori revendicate:roșu, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02269 (111)186180
(151) 14/04/2022
(732) ILPAN S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 24, BLOC 403A,
SC. 1, AP. 3, JUD. CLUJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Cutiutele cu sosete
perfecte la preturi corecte

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 02272 (111)186630
(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:
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5. Supliment alimentar pentru combaterea
constipatiei.

───────

(210) M 2022 02273 (111)186035
(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

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281C), alb

(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
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
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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 (111)186631
(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 (111)186632
(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:
41. Servicii educationale respectiv: cursuri,
workshopuri, tutoriale organizate pentru medici
si personal medical, organizare de conferinte si
evenimente in domeniul medical.
44. Furnizare de informatii, pentru medici,
despre plante si produse din plante si
evenimente medicale.

───────
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(210) M 2022 02279 (111)185912
(151) 31/03/2022
(732) Party Starters SRL, DRUMUL

COOPERATIVEI, NR.110F, ETAJ
1, AP.5, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Party Starters LET
US ENTERTAIN YOU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:rosu, turquaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activitați sportive si culturale.

───────

(210) M 2022 02280 (111)185870
(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, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

HAPPY FINGERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 05.09.03; 26.11.12; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roșu deschis
(HEX#ed1b48), galben (HEX#fed451),
portocaliu (HEX#f7941d), galben
deschis (HEX#f8c511), albastru
(HEX#19a7b3), negru (HEX#010000),
alb (HEX#ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii oferite de restaurant, alimentație
publică, servicii de fast-food, servicii de catering.

───────
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(210) M 2022 02287 (111)186422
(151) 31/03/2022
(732) POIANA BASMELOR S.R.L.,

STR. ION RAȚIU, NR. 71, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

POIANA BASMELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități culturale, activități de divertisment,
activități sportive în aer liber, organizarea de
evenimente.

───────

(210) M 2022 02290 (111)186363
(151) 31/03/2022
(732) ATP - EXODUS SRL, STR. SUB

DURA NR. 4 - 5, SAT SASAR, JUD.
MARAMUREȘ, COMUNA RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

WERKER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Imprimante 3D, pompe de aer (instalații
de garaj), aparate de sudură cu arc electric,
aparate de tăiere cu arc electric, bătătoare
electrice, transportoare cu bandă, benzi pentru

transportatoare, mașini de îndoit, transportoare
(mașini), mașini pentru producerea cablurilor,
macarale derrick, mașini de decupat și filetat/
mașini de filetat piulițe, mașini de ștanțat,
mașini de vopsit, aparate de ridicare, elevatoare
(ascensoare), generatoare de curent în caz de
urgență, mașini de gravat, mașini de șlefuit,
ciocane pneumatice, ciocane electrice, mașini
de găurit electrice, mecanisme de ridicat, roboți
industriali, cricuri (mașini), cricuri pneumatice,
mașini pentru prelucrarea metalelor, mașini
de frezat, mașini de împachetare, mașini de
ambalare, mașini de vopsit, mașini pentru
prelucrarea materialelor plastice, mașini de
sudat, electrice, aparate de sudură electrice,
generatoare de curent, generatoare de energie
electrică, generatoare de current în caz de
urgență.

───────

(210) M 2022 02291 (111)186610
(151) 31/03/2022
(732) ATP - EXODUS SRL, STR. SUB

DURA NR. 4 - 5, SAT SASAR, JUD.
MARAMUREȘ, COMUNA RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

WERKER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2386C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Imprimante 3D, pompe de aer (instalații
de garaj), aparate de sudură cu arc electric,
aparate de tăiere cu arc electric, bătătoare
electrice, transportoare cu bandă, benzi pentru
transportatoare, mașini de îndoit, transportoare
(mașini), mașini pentru producerea cablurilor,
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macarale derrick, mașini de decupat și filetat/
mașini de filetat piulițe, mașini de ștanțat,
mașini de vopsit, aparate de ridicare, elevatoare
(ascensoare), generatoare de curent în caz de
urgență, mașini de gravat, mașini de șlefuit,
ciocane pneumatice, ciocane electrice, mașini
de găurit electrice, mecanisme de ridicat, roboți
industriali, cricuri (mașini), cricuri pneumatice,
mașini pentru prelucrarea metalelor, mașini
de frezat, mașini de împachetare, mașini de
ambalare, mașini de vopsit, mașini pentru
prelucrarea materialelor plastice, mașini de
sudat, electrice, aparate de sudură electrice,
generatoare de curent, generatoare de energie
electrică, generatoare de current în caz de
urgență.

───────

(210) M 2022 02295 (111)186260
(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

(591) Culori revendicate:vișiniu, roșu, maro,
portocaliu, gri, alb

(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 (111)186036
(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
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(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
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații referitoare la baruri.

───────

(210) M 2022 02297 (111)186037
(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
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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
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 (111)186038
(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
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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
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 02299 (111)186446
(151) 31/03/2022
(732) ELECTRO-FLUX SRL, STR.

COMPLEXULUI NR. 6A, JUDETUL
DOLJ, COMUNA CARCEA, 207206,
DOLJ, ROMANIA

(540)

ELECTRO FLUX
PROMPTITUDINE

SI CALITATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.03.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Accesorii electrice de iluminat respectiv:
corpuri de iluminat pentru plafoane, becuri,
electrice, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații.

───────
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(210) M 2022 02300 (111)186705
(151) 31/03/2022
(732) PROUP ADVERTISING AGENCY

SRL, STR. POPA TATU, NR.1-3,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1, BIROU
1.02, CAM.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TELESHOPERO - DEDICAT
STILULUI TĂU DE VIAŢĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.08

(591) Culori revendicate:alb, roz, gri Inchis
(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, 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.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile
de tăiat de bucătărie, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), instrumente manuale de urgență și
salvare.
9. 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, huse pentru laptopuri, huse

pentru tablete, huse pentru telefoane, huse
pentru cd-uri, telefoane, telefoane mobile, căști
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, tablete, tablete
grafice, software pentru tablete, huse din
piele pentru tablete, computere, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, imprimante portabile fără fir pentru
utilizare cu laptopuri și dispozitive mobile,
imprimante, imprimante scaner, imprimante
laser, comutatoare imprimante, programe pentru
imprimante, adaptoare pentru imprimante,
imprimante multifuncționale (mfp).
10. Echipament pentru exerciții fizice,
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, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive pentru
mobilitate.
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.
18. Bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
bastoane, umbrele și parasolare, casete din
piele sau din piele artificială, chingi din piele,
curele de piele pentru bagaje, curele din piele,
garnituri din piele pentru mobile, genti pentru
articole de toaleta vandute goale, hamuri de
siguranță pentru copii, huse de mobilă, din piele,
imitații de piele vândute vrac, materiale din piele,
port-carduri de piele, port-carduri din imitație de
piele, serviete din piele, șireturi din piele, șnururi
din piele pentru legat sub bărbie, huse pentru
încălțăminte, piele sau imitație de piele, portofele
din piele, tocuri din piele, săculeți din piele, genți
din piele.
20. Mobilă și mobilier, 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, bidoane de plastic pentru depozitare, cutii
de ambalat pliate (plastic), cutii de ambalat
pliate (lemn), cutii de depozitare (lemn), cutii de
depozitare (plastic), cutii de plastic decorative,
cutii decorative de lemn, cutii din plastic,
distribuitoare de hârtie de toaletă, fixe, nu din
metal, distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe,
nu din metal), distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, truse de scule nemetalice, goale, tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, tăvi nemetalice transparente pentru
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alimente, de uz comercial, vase din lemn pentru
plante, perne, perne pentru scaune, perne
decorative, perne cervicale, oglinzi (mobilier),
oglinzi decorative, oglinzi de baie, decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni de perete, din lemn,
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), huse pentru haine,
îmbrăcăminte (huse pentru -)(garderoburi), cutii
pentru depozitare, nu din metal

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, pantofi din
piele, articole de îmbrăcăminte din piele.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
covoare pentru duș, preșuri și covoare de
mașină, covoare și mochete (textile), covoare,
carpete și preșuri, covoare din piese combinate,
covoare de lână lucrate manual, materiale de
bază pentru covoare, întărituri de bază pentru
covoare, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi.
28. Echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, leagăne,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu statui și
obiecte de artă din metale comune, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu structuri
și construcții metalice transportabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
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 instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte pentru ridicat
(cricuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale de urgență și
salvare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru cd-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști pentru telefoane, servicii de vânzare

22. Frânghii, șnururi, curele și benzi, sacoșe
și saci pentru împachetare, depozitare și
transport, plase din poliester pentru ambalarea
produselor, rafie, acoperitoare de genul
prelatelor, acoperitoare de genul prelatelor
pentru vehicule, copertine (prelate), corturi,
marchize, prelate, corturi și acoperitoare
și protecții neadaptate, foi de acoperire
impermeabile (prelate), plase de pescuit, plase
de grădină, plase pentru umbrit, țesături de
bumbac.
24. Ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole nețesute (textile), fulare (țesături),
materiale din fibre mixte, materiale textile la
bucată, mochetă (țesături), mușama, țesături din
bumbac, țesături din dantelă, țesături pentru
mobile, țesături pentru perdele, țesături pentru
îmbrăcăminte, huse pentru pilote și plăpumi,
pilote cu puf de gâscă, cearșafuri (cearceafuri)
cu (tiv) elastic, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii
de pat cu volane, lenjerii de pat și fețe de
mese, lenjerii de pat din material textil nețesut,
decorațiuni de perete, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, huse pentru saltele, huse
pentru scaune, huse pentru mobilă, huse pentru
saltea, huse pentru perne.
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cu amănuntul în legătură cu adaptoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conectoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tablete grafice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu software pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu computere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
imprimante portabile fără fir pentru utilizare
cu laptopuri și dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu imprimante laser,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu comutatoare imprimante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu programe pentru
imprimante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu imprimante multifuncționale (mfp), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate și instrumente medicale și
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, 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 bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bastoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu umbrele și parasolare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu casete din piele
sau din piele artificială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chingi din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
de piele pentru bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curele din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
din piele pentru mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genti pentru articole
de toaleta vandute goale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hamuri de siguranță
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de mobilă, din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu imitații
de piele vândute vrac, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu port-carduri de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu port-carduri din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu serviete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șireturi din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șnururi din piele pentru legat sub bărbie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piele sau imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu portofele din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săculeți din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scări și trepte mobile,
nu din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bidoane de plastic pentru depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de ambalat pliate (plastic), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
ambalat pliate (lemn), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de depozitare
(lemn), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de depozitare (plastic), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de plastic decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii decorative de
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu distribuitoare de hârtie
de toaletă, fixe, nu din metal, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu distribuitoare
de prosoape de hârtie (fixe, nu din metal),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu truse de scule nemetalice, goale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tăvi nemetalice transparente
pentru alimente, de uz comercial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vase
din lemn pentru plante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perne
pentru scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perne decorative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perne
cervicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu oglinzi (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu oglinzi decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu oglinzi de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni pentru uși,
din plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni din plastic pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni de perete, din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte (huse pentru -)(garderoburi),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii pentru depozitare, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
plase din poliester pentru ambalarea produselor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acoperitoare de genul prelatelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperitoare de genul prelatelor pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu copertine (prelate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu marchize, prelate, corturi și acoperitoare
și protecții neadaptate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu foi de acoperire
impermeabile (prelate), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plase de pescuit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu plase de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plase pentru umbrit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături de bumbac, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ambalaje din
material textil pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole nețesute
(textile), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fulare (țesături), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale din fibre
mixte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile la bucată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mochetă
(țesături), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mușama, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țesături din bumbac,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături din dantelă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țesături pentru mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țesături pentru perdele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru pilote și plăpumi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pilote cu puf de gâscă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cearșafuri (cearceafuri)
cu (tiv) elastic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lenjerii de pat cu falduri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lenjerii
de pat cu volane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lenjerii de pat și fețe
de mese, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lenjerii de pat din material textil
nețesut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru scaune, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru saltea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
perne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pantofi din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de îmbrăcăminte din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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decorațiuni de perete și tavan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru sport și exerciții fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu leagăne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu containere, articole de
transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu statui și obiecte de artă din
metale comune, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, 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 instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unelte pentru
ridicat (cricuri), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale de urgență
și salvare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu huse pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru cd-uri, 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 căști pentru telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
pentru telefoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu conectoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tablete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tablete grafice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu software pentru tablete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse din piele
pentru tablete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu computere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți adaptate
pentru laptopuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
portabile fără fir pentru utilizare cu laptopuri și
dispozitive mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu imprimante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu imprimante scaner, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu comutatoare imprimante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu programe pentru
imprimante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru imprimante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu imprimante
multifuncționale (mfp), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipament pentru exerciții
fizice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate și instrumente
medicale și veterinare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
mobilitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente pentru
măsurarea timpului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bastoane,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu casete din piele sau din
piele artificială, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu chingi din piele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu curele de piele pentru
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu curele din piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu garnituri din piele pentru mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genti
pentru articole de toaleta vandute goale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hamuri
de siguranță pentru copii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse de mobilă, din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu imitații de piele vândute vrac, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu port-carduri de piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu port-carduri din imitație de
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu serviete din piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șireturi din piele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șnururi
din piele pentru legat sub bărbie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piele sau imitație de piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu portofele din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tocuri din piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu săculeți din piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți din piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scări și trepte mobile, nu din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bidoane
de plastic pentru depozitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii de ambalat
pliate (plastic), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii de ambalat pliate (lemn), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de
depozitare (lemn), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii de depozitare (plastic), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de
plastic decorative, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii decorative de lemn, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii din
plastic, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu distribuitoare de hârtie de toaletă, fixe, nu din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe,
nu din metal), servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu truse de scule nemetalice, goale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tăvi nemetalice transparente pentru
alimente, de uz comercial, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vase din lemn
pentru plante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu perne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu perne pentru scaune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu perne
decorative, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu perne cervicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu oglinzi (mobilier),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
oglinzi decorative, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu oglinzi de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni pentru
uși, din plastic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni din plastic pentru
petreceri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni de perete, din lemn,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru haine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte (huse pentru -)(garderoburi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pentru depozitare, nu din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plase din
poliester pentru ambalarea produselor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rafie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
acoperitoare de genul prelatelor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu acoperitoare
de genul prelatelor pentru vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu copertine
(prelate), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu corturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu marchize, prelate, corturi
și acoperitoare și protecții neadaptate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu foi de
acoperire impermeabile (prelate), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plase de
pescuit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu plase de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plase pentru umbrit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țesături de bumbac, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ambalaje din material
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textil pentru cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole nețesute (textile),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fulare (țesături), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale din fibre mixte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile la bucată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mochetă (țesături), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mușama,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țesături din bumbac, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu țesături din dantelă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țesături pentru mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu țesături pentru perdele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țesături pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru pilote
și plăpumi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pilote cu puf de gâscă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lenjerii de pat cu falduri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lenjerii de pat cu volane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lenjerii de pat și fețe de
mese, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lenjerii de pat din material textil nețesut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni de perete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru saltele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu huse
pentru scaune, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu huse pentru mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
saltea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru perne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pantofi din piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de îmbrăcăminte din piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni de
perete și tavan, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente pentru sport și exerciții
fizice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu leagăne,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu containere, articole de transport și ambalare
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu statui și
obiecte de artă din metale comune, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu structuri și construcții metalice transportabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, 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 instrumente pentru igienă
și frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu instrumente manuale de urgență și salvare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse pentru laptopuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu huse pentru cd-uri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu căști pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
adaptoare pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
conectoare pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tablete grafice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu software
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse din piele pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu computere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi de răcire pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu imprimante portabile fără
fir pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu comutatoare imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu programe pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu adaptoare pentru imprimante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu imprimante multifuncționale (mfp),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu echipament pentru exerciții
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aparate și instrumente
medicale și veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dispozitive pentru mobilitate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul

prin catalog în legătură cu inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bastoane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu casete din piele sau din piele
artificială, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu chingi din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
curele de piele pentru bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu curele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu garnituri din piele pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu genti pentru articole de
toaleta vandute goale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu hamuri
de siguranță pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
de mobilă, din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu imitații
de piele vândute vrac, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu port-carduri de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu port-carduri din imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu serviete din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șireturi din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu șnururi
din piele pentru legat sub bărbie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu piele
sau imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu portofele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tocuri din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu săculeți din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu genți
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilă și mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scări și trepte mobile, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu statuete, figurine, lucrări de artă,
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ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bidoane de plastic pentru
depozitare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii de ambalat pliate
(plastic), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii de ambalat pliate
(lemn), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii de depozitare (lemn),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii de depozitare (plastic),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cutii de plastic decorative, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii decorative de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cutii
din plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu distribuitoare de
hârtie de toaletă, fixe, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe, nu
din metal), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu truse de
scule nemetalice, goale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tăvi din
plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tăvi nemetalice
transparente pentru alimente, de uz comercial,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu vase din lemn pentru plante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu perne, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu perne
pentru scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu perne decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu perne cervicale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu oglinzi
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu oglinzi decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu oglinzi de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu decorațiuni pentru uși, din plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
decorațiuni din plastic pentru petreceri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu decorațiuni de perete, din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul

prin catalog în legătură cu îmbrăcăminte (huse
pentru -)(garderoburi), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cutii pentru
depozitare, nu din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu sacoșe și
saci pentru împachetare, depozitare și transport,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu plase din poliester pentru ambalarea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu acoperitoare de genul prelatelor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
acoperitoare de genul prelatelor pentru vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu copertine (prelate), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu corturi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu marchize, prelate, corturi
și acoperitoare și protecții neadaptate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
foi de acoperire impermeabile (prelate), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu plase de pescuit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu plase
de grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plase pentru umbrit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu țesături de bumbac, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ambalaje din material textil pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu articole nețesute (textile), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fulare (țesături), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu materiale
din fibre mixte, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu materiale textile la
bucată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mochetă (țesături), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mușama, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu țesături din bumbac,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu țesături din dantelă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu țesături pentru mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu țesături
pentru perdele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu țesături pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse pentru pilote și
plăpumi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu pilote cu puf de gâscă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
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în legătură cu cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv)
elastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lenjerii de pat cu falduri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lenjerii de pat cu volane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lenjerii de pat și fețe de mese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lenjerii de pat din material textil nețesut,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu decorațiuni de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu decorațiuni pentru pereți din materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu huse pentru saltele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse pentru scaune, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu huse pentru saltea,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu huse pentru perne, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pantofi
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole de îmbrăcăminte
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu decorațiuni de perete și
tavan, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jucării, jocuri și articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu leagăne, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
de fierărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu containere, articole de
transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de construcții și elemente din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu statui și obiecte de artă din metale
comune, servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, 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 instrumente pentru igienă
și frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unelte pentru
ridicat (cricuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instrumente manuale
de urgență și salvare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru cd-uri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu conectoare pentru telefoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tablete grafice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse din piele
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1167

online în legătură cu computere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi adaptate pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de răcire pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu imprimante portabile fără
fir pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante scaner, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu imprimante
laser, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu comutatoare imprimante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe pentru imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adaptoare pentru imprimante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imprimante multifuncționale (mfp), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru exerciții fizice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
și instrumente medicale și veterinare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive pentru mobilitate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bastoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu casete din
piele sau din piele artificială, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu chingi din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu curele de piele pentru bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu garnituri din piele pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu genti pentru articole de toaleta
vandute goale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hamuri de siguranță pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse de mobilă, din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
imitații de piele vândute vrac, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu port-carduri de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu port-
carduri din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu serviete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șireturi din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șnururi din piele pentru legat sub bărbie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piele sau imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu portofele din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săculeți din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scări și trepte mobile, nu din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bidoane de plastic pentru depozitare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
de ambalat pliate (plastic), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de ambalat
pliate (lemn), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii de depozitare (lemn),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii de depozitare (plastic), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de plastic decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii decorative
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii din plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu distribuitoare
de hârtie de toaletă, fixe, nu din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare de prosoape de hârtie (fixe, nu din
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metal), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de scule nemetalice,
goale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tăvi nemetalice transparente pentru alimente, de
uz comercial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vase din lemn pentru
plante, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perne pentru
scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu perne decorative, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perne cervicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oglinzi (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu oglinzi decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu oglinzi
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni pentru uși, din
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu decorațiuni din plastic pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni de perete, din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cârlige nemetalice pentru decorațiuni
de perete (gen tapiserii, covorașe), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu îmbrăcăminte
(huse pentru -)(garderoburi), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
depozitare, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sacoșe și
saci pentru împachetare, depozitare și transport,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plase din poliester pentru ambalarea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rafie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu acoperitoare
de genul prelatelor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu acoperitoare
de genul prelatelor pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu copertine (prelate), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu corturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marchize, prelate, corturi și acoperitoare
și protecții neadaptate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu foi de
acoperire impermeabile (prelate), servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu plase
de pescuit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plase de grădină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu plase pentru umbrit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu țesături
de bumbac, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ambalaje din material
textil pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole nețesute
(textile), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fulare (țesături), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale din fibre mixte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale textile
la bucată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mochetă (țesături), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mușama, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu țesături din bumbac, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu țesături din dantelă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu țesături pentru
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu țesături pentru perdele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu țesături pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru pilote și plăpumi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pilote cu puf de
gâscă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv)
elastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lenjerii de pat cu falduri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lenjerii de pat cu volane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lenjerii de
pat și fețe de mese, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lenjerii de pat
din material textil nețesut, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu decorațiuni
de perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru scaune, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru saltea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru perne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1169

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pantofi din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decorațiuni de
perete și tavan, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru sport și exerciții fizice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării, jocuri
și articole de joacă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu leagăne.

───────

(210) M 2022 02302 (111)186716
(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

(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2022 02303 (111)185913
(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)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.06; 06.19.16; 06.19.07

(591) Culori revendicate:gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice şi anume vinuri şi băuturi spirtoase,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web,
prezentare de produse, târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, servicii de agentii
import-export, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, restaurante,
cafenele, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

CRAMA MENNINI 
Hosognato di essere qui
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(210) M 2022 02305 (111)186662
(151) 31/03/2022
(732) HIDRO C&A CONSTRUCT SRL,

STR. DIACONU CORESI NR.
53, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HidroMaster

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
bleumarin

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de izolare, servicii de izolare
împotriva umidității, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), izolarea structurilor împotriva
pătrunderii paraziților și dăunătorilor, instalare
de sisteme de izolare pentru clădiri, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și a
acoperișurilor, impermeabilizarea construcțiilor,
izolarea canalelor de scurgere, montarea
izolației la țevi, izolarea ignifugă a clădirilor
în timpul construcției, montare de materiale
izolante în clădiri, pe acoperișuri și structuri,
montare de sticlă izolantă în florării (sere), la
ferestre, la uși și în sere, reparare și izolare
îmbinărilor ferestrelor, servicii de construcții,
reparații de construcții.

───────

(210) M 2022 02306 (111)186398
(151) 31/03/2022
(732) GLOBAL STORAGE EXPERT

SRL, STR. CONULUI NR. 9,
CLADIRE C9, CAMERA 14, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VALLEY VIEW

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, crem, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, rezervări de spații
de cazare temporară, închirieri de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, furnizare de informații
pe internet despre cazare, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, servicii de recepție pentru
cazare temporară (înmânare de chei), servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────
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(210) M 2022 02308 (111)186529
(151) 04/04/2022
(732) ARCHNITE TECHNOLOGIES

SRL, BLD. VASILE LUCACIU 43,
JUDEȚ SATU MARE, SATU MARE,
440038, SATU MARE, ROMANIA

(540)

medibook

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 24.13.25

(591) Culori revendicate:albastru
(R095G188B21, verde
(R255G127B042), portocaliu
(R170G222G135)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Transmiterea fișierelor digitale.
───────

(210) M 2022 02310 (111)186418
(151) 31/03/2022
(732) GLOBAL STORAGE EXPERT

SRL, STR. CONULUI, NR. 9,
CLADIRE C9, CAMERA 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VALLEY VIEW POOL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.15; 06.01.02

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu, crem, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, rezervări de spații
de cazare temporară, închirieri de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de spații de cazare
temporară
mobilate, rezervare de locuri de cazare pentru
călători, furnizare de informații pe internet
despre cazare, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, servicii de recepție pentru cazare
temporară (înmânare de chei), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────
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(210) M 2022 02312 (111)186039
(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

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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.
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),
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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
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1174

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
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.

───────

(210) M 2022 02314 (111)186170
(151) 31/03/2022
(732) TITAN HOME PROJECT

SRL, STR. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU, NR. 37, AP 11,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENŢIE DE
PRORIETATE INDUSTRIALĂ SRL,
STR. ION CREANGĂ, NR. 106, BL.
C1, ET. 4, AP. 3, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

LOZAN FASHION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(591) Culori revendicate:verde, roz, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Imbracaminte, incaltaminte, articole care
servesc la acoperirea capului, haine pentru
copii, haine impermeabile de purtat în aer liber,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), body-
uri (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
tip body pentru sugari şi copii mici, salopete,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
sarafane (rochii), hanorace, hanorace cu glugă,
bluze, căciuli tricotate.
35. Furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
incaltaminte, articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
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de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
incaltaminte, articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de comerţ cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii
pentru îmbrăcăminte. furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie de
import-export, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 02317 (111)185914
(151) 01/04/2022
(732) FEDERATIA DE KARATE

FULL CONTACT, STR. ALEEA
SPORTURILOR, NR. 51A,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────

(210) M 2022 02318 (111)186040
(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

ROMANIAN 
FULL CONTACT 
KARATE CAMP
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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
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 02320 (111)186654
(151) 01/04/2022
(732) CODERDOX SRL, STRADA

CARAMIDARII DE JOS 3, BLOC
75B, APT. 77, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BIOdyssey
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 02322 (111)186584
(151) 01/04/2022
(732) MUSIC TOOLS S.R.L., STR.

CIUTACI NR. 233, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Scuth we protect
your equipment

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.24; 26.03.23; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.08; 26.11.09

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, gri
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale.
───────

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 (111)186165
(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 02326 (111)186301
(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

(210) M 2022 02323 (111)186664
(151) 01/04/2022
(732) VINEXPORT S.A., STR.
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(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
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 02329 (111)186379
(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)

BĂNEASA cinema digiplex

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
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 02330 (111)186302
(151) 01/04/2022
(732) ETIQUETTE SERVICES SRL,

STR. DANIEL DANIELOPOLU, NR.
34, ET. 3, AP A3-1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ETIQUETTE services

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de consultanță privind relațiile
publice, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor publice,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale.
37. Servicii de curățenie, furnizare de servicii de
curățenie.

───────
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(210) M 2022 02331 (111)186724
(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
joacă, articole și echipament de sport, accesorii
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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.

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
de tabere de vacanță (divertisment), organizarea

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
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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
intermediul unui site web, instalarea de software
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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 02333 (111)185915
(151) 01/04/2022
(732) DELUXE CARDS SRL, DR. PETRE

HERESCU, NR. 12, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HighCare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(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.
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.

───────
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(210) M 2022 02339 (111)186041
(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 (111)186042
(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
(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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1184

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
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
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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
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,
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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.

───────

(210) M 2022 02342 (111)186623
(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

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#40348B), verde (HEX #bfe9d5),
galben (HEX #d7df23), negru (HEX
#414042)

(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
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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 02351 (111)186253
(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

(591) Culori revendicate:negru (Hex
#000000), verde (Hex #839973), roz
(Hex #E2BAB3), gri (Hex #A2A4AB),
maro (Hex #6F6751)

(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
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.
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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
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
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(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 (111)186385
(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
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,
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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 (111)186043
(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
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
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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 02360 (111)186044
(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.

───────

(210) M 2022 02361 (111)186045
(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.

───────
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(210) M 2022 02365 (111)186047
(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.

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 (111)186048
(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
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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 (111)186049
(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
(591) Culori revendicate:negru, auriu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

distilate,  esențe  alcoolice,  extracte  alcoolice, 
extracte dinfructe, alcoolice, spirtoase (băuturi),
vin.

(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.
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 
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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
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.

───────
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(210) M 2022 02372 (111)186377
(151) 04/04/2022
(732) ANDREEA GEORGIANA

CIORTESCU, STR. BACIULUI
NR. 4, BL. 9, SC. 7, ET. 6, AP.
261, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU, NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

Pretty Kitty

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

scrierea de texte publicitare, publicarea de
texte publicitare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
actualizarea materialelor de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigaţii privind afacerile, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
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, servicii de informaţii
competitive, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-
ul, cercetare de marketing, marketing prin
influenceri, 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, 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, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, desfășurarea de
evenimente comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de strângere la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri cuprinse în clasele:
14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28 şi 30respectiv:

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, puzzle-uri, baloane pentru petreceri,
cărţi de joc, jucării de pluş, jucării de pluş cu
păturică ataşată, jucării umplute, jucării carusel
pentru pătuţuri, machete de jucărie, păpuşi,
păpuşi marionete, case de păpuşi marionete,
păpuși cu articulații mobile (bjd), figurine de
jucărie, jucărie senzorială antistres, zornăitoare
(obiecte de divertisment), măşti (obiecte de
divertisment), caleidoscoape, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, piñatas.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
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metale preţioase şi aliaje ale acestora, bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice
şi instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, cutii de bijuterii,
portofele pentru bijuterii, butoni, ace şi agrafe
de cămaşă, ace ornamentale, suvenire, inele de
chei/lanţuri pentru brelocuri, misbaha (mărgele
de rugăciune), etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, hârtie şi
carton, tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou, cu excepţia
mobilei, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
cărţi, benzi desenate, cărţi de colorat, albume,
reviste (publicaţii periodice), broşuri, cataloage,
calendare, almanahuri, atlase, agende, animaţii
de tip celulă, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), abţibilduri (papetărie),
şabloane de broderie (modele), gravuri, gravuri
fotografice, papier mâché (pastă de hârtie),
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii /
dosare din plastic pentru hârtii, reproduceri şi
reprezentări grafice, plastilină, pastă de modelaj,
aparate pentru montarea fotografiilor, felicitări,
felicitări muzicale, tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, penare/cutii pentru stilouri, maşini
de ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, piele şi imitaţii de piele,
piei de animale şi piei brute, bagaje şi genţi
de transport, umbrele de ploaie şi de soare,
bastoane, bice, harnaşament şi articole de
şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, bagaje şi genţi de transport, cutii
din piele sau carton imitaţie de piele, cutii
din fibră vulcanizată, etuiuri pentru cărţile de
vizită şi pentru carduri (portofele pentru carduri),
portchei, tocuri din piele sau carton imitaţie de
piele, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
centuri din piele, beţe de drumeţie/beţe de tură,
etichete din piele, botniţe, şnururi din piele,
curele din piele/chingi din piele, geamantane
motorizate, tocuri pentru instrumentele muzicale,
plase pentru cumpărături, port-bebe, marsupii
pentru transportul copiilor, ghiozdane şcolare/
genţi pentru şcoală, pungi pentru articole
de toaletă, nespecifice, organizatoare pentru
valize, ustensile şi recipiente de uz casnic
sau de bucătărie, vase de gătit şi articole
pentru masă, piepteni şi bureţi, perii, cu

excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
articole de curăţare, sticlă neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi lut, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, cădiţe gonflabile
pentru bebeluşi, coşuri pentru uz casnic,
colivii, cuşti pentru animalele de gospodărie,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
aparate de odorizare de uz personal, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, busturi din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
figurine din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă/statuete din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, candelabre (sfeşnice)/
sfeşnice, cutii pentru dulciuri/cutii de bomboane,
ceramică pentru uz casnic, ustensile şi spatule
cosmetice, ghivece de flori, terarii, acvarii,
termosuri/sticle sub vid, recipiente termoizolante
pentru alimente, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, produse de olărie, truse
de voiaj/genţi de cosmetice dotate, periuţe
de dinţi, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, dantelă, şnururi şi broderie, produse
de mercerie, panglici şi funde, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, peruci, catarame, broşe,
pandantive, nasturi, insigne pentru purtare, nu
din metale preţioase, cleme pentru curele,
covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale
pentru acoperirea pardoselilor existente, carpete
agăţate pe pereţi (nu din materiale textile), tapet,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi
de sport, decoraţiuni pentru pomul de crăciun,
puzzle-uri, baloane pentru petreceri, cărţi de
joc, jucării de pluş, jucării de pluş cu păturică
ataşată, jucării umplute, jucării carusel pentru
pătuţuri, machete de jucărie, păpuşi, păpuşi
marionete, case de păpuşi marionete, păpuși
cu articulații mobile (bjd), figurine de jucărie,
jucărie senzorială antistres, zornăitoare (obiecte
de divertisment), măşti (obiecte de divertisment),
caleidoscoape, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, piñatas, cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori ai acestora, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, dulciuri cu sau fără cremă, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată), fondante (produse de cofetărie),
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jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
biscuiţi, plăcinte, tarte, prăjituri, budincă, praline,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil, 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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi cultural, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, şcoli de
grădiniţă, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
instruire practică (demonstraţii), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), închirierea
lucrărilor de artă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă educaţie de tip şcoală cu internat,
spectacole cinematografice/ spectacole de
cinema, organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor, congreselor şi seminariilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de evenimente de divertisment,
producţia de programe radio şi de televiziune,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
producere de podcasturi, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, închirierea de aparate
de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, producţia de muzică,
servicii de compoziţie muzicală, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
efectuarea de excursii cu ghid, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de bibliotecă mobilă, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, 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
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de baluri,

organizarea de spectacole (servicii de impresar),
producţia de spectacole, închirierea de decoruri
pentru spectacole, planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare.

───────

(210) M 2022 02373 (111)186050
(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.

───────
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(210) M 2022 02379 (111)186052
(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

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
0131c), portocaliu (Pantone 142c),
negru (Pantone 539c)

(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 02384 (111)185931
(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

(591) Culori revendicate:albastru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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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
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 (111)186053
(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 02389 (111)186054
(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

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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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.

───────

(210) M 2022 02396 (111)186055
(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

(591) Culori revendicate:galben, maro

(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 pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02398 (111)186087
(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

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb

(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,
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
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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,
( serviciile din clasa 35 sunt pentru produsele
menționate in clasa 29 si 30).
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 02405 (111)186596
(151) 05/04/2022
(732) NEAGU RODICA, STR.

CERCETATORILOR NR 8, BL
32,SC 1, AP 18, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASYLUM KYDS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.04; 26.11.05
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
servicii oferite de loc de joaca pentru copii
(divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, snack bar, restaurant.

───────

(210) M 2022 02408 (111)185866
(151) 05/04/2022
(732) NICOLETA POPA, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU-
GHEREA, NR. 49, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA
FAOUZI-DANIEL EL-SIBLANI,
STR. CALEA BUCUREŞTI, NR. 13,
BL. 22, SC. C, AP. 3, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

EPILUX Epilare
definitivă & cosmetică

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.15; 03.05.09

(591) Culori revendicate:alb, negru, maro,
roz, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii saloane
de înfrumuseţare.

───────
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(210) M 2022 02411 (111)186088
(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 02413 (111)186089
(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)

(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.

───────
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(210) M 2022 02420 (111)186459
(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

(591) Culori revendicate:albastru , mov, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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 02425 (111)186493
(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
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cu suplimente nutritive, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine.

───────

(210) M 2022 02426 (111)186090
(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.

───────

(210) M 2022 02429 (111)186091
(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 02431 (111)186421
(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.

───────
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(210) M 2022 02432 (111)186420
(151) 05/04/2022
(732) HOB CLINIC GROUP, BD. PIPERA

NR. 59B, SCARA A, PARTER, AP
1 - CLINICA STOMATOLOGICA,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ce spune medicul
by Hob Clinic

(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 02443 (111)186129
(151) 06/04/2022
(732) SOCIETATEA FORMENERG SA,

B-DUL GHEORGHE SINCAI, NR. 3,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040311,
ROMANIA

(540)

HOTEL TINERETULUI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
rezervare de camere de hotel pentru călători,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
cazare temporară la hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere, servicii de cazare hotelieră, rezervare
de cazare la hotel, rezervări de hotel pentru
terți, servicii de rezervare la hoteluri, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, furnizare de informații hoteliere printr-

un site web, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, servicii
de catering hotelier, organizare de mese la
hoteluri, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, în hoteluri, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru, furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2022 02450 (111)186092
(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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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 02461 (111)185880
(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.

───────

(210) M 2022 02457 (111)186278
(151) 06/04/2022
(732) TOTAL SECURITY GUARD SRL,
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(210) M 2022 02471 (111)186011
(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 02474 (111)186093
(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

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137 C, 144 C, 021), roșu (Pantone
485), verde (Pantone 342, 363, 369),
gri (Pantone 403 C)

(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.
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.

───────
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(210) M 2022 02485 (111)186255
(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 (111)185848
(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
(591) Culori revendicate:Gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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,
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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 02487 (111)186585
(151) 04/05/2022
(732) VENDITE SUL MERCATO SRL,

INTRAREA PORTOCALELOR
NR. 2, CAMERA 1, BLOC ROŞU,
SC. C, ET. P, AP. 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VENDITEsul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Difuzoare, panouri solare.
12. Biciclete.
20. Mobilier.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de

bucătărie, respectiv: aparate mici de bucătărie
acționate manual pentru mărunțire, măcinare,
presare sau zdrobire, de exemplu, prese pentru
usturoi, spărgătoare de nuci, pisăloage și
mojare, recipiente.
35. 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
echipamente electrocasnice.

───────

(210) M 2022 02488 (111)186441
(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 (111)186184
(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
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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.

───────

(210) M 2022 02496 (111)185850
(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

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), portocaliu (HEX #dc3200)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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
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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
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,
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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
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
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.

───────
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(210) M 2022 02502 (111)186586
(151) 08/04/2022
(732) ELENA NASTASE, STR.

AMURGULUI NR. 47BIS, BL. 3, ET.
1, AP. 9, JUD. ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SPECIAL TOPPER EST. 2021

(531) Clasificare Viena: 08.01.16; 11.03.10;
27.05.01; 27.05.17; 03.13.01; 02.09.01;
08.01.24; 01.01.02; 24.09.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben, roșu, gri, albastru, verde închis,
negru, portocaliu, roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Figurine din carton, figurine din hârtie,
figurine (statuete) din papier mâché, toppere de
hartie pentru torturi.
35. Servicii de comerț online cu ridicata și
amănuntul.

───────

(210) M 2022 02504 (111)186094
(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 (111)186095
(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 02507 (111)186130
(151) 11/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FAVORIT fm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
22.01.15; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
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(591) Culori revendicate:alb, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2022 02508 (111)186131
(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 HD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.15; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, galben, gri
(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 02510 (111)186096
(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

(591) Culori revendicate:alb, gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02511 (111)186682
(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

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#5AC3CE), alb (Hex #FFFFFF), negru
(Hex #000000)

(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.

───────

(210) M 2022 02514 (111)186132
(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 24 PLUS TV HD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin, roşu,
verde, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02516 (111)186097
(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

(591) Culori revendicate:alb, rosu, galben,
albastru

(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 (111)186098
(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

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde,
bleumarin

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02518 (111)186309
(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

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro, roşu, albastru, mov, verde, crem,
gri

(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 02529 (111)185889
(151) 08/04/2022
(732) ORAL DESIGN ALBA SRL, BD.

REVOLUȚIEI 1989 NR. 23A, ETAJ
4, JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1219

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
turcoaz

(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 02532 (111)186538
(151) 09/04/2022
(732) ADRIAN SERBAN COMANESCU,

STR. RACHITASI NR. 72,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900554,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Luxury Anis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.13.01

(591) Culori revendicate:gri (HEX #5B5043,
#5B5043), roz (HEX #FDBCE8,
#E00C73), galben (HEX #FDD0BD),
albastru (HEX #7AC29F)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea vânzărilor, publicitate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate de
tip pay-per-click (ppc).
43. Servicii de cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1220

(210) M 2022 02533 (111)186101
(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.

───────

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

(591) Culori revendicate:kaki (Pantone
5615C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210) M 2022 02539 (111)186672
(151) 11/04/2022
(732) SC AUTOMOBILE DACIA SA,
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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 02544 (111)186133
(151) 11/04/2022
(732) M&I BUSINESS WAY SRL, STR.

PATRIARH MIRON CRISTEA, NR
43, JUDEȚ BACĂU, BÂRSĂNEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

(540)

M&I CENTRUL DE
SLĂBIT. EST 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 21.03.13; 11.01.01; 21.03.01;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 446
C), gri (Pantone 75741 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, exploatarea sălilor de
sport şi de menţinere în formă, programe de
gimnastică.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de spitaliceşti, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, îngrijire, medicală, consultanță în
nutriție, consiliere legată de nutriție, consultanță
legată de nutriție, servicii de consultanță legate
de nutriție, furnizare de informații referitoare
la nutriție, consultanță profesională în materie
de nutriție, consiliere cu privire la diete și
nutriție, consultanță în domeniul nutriției și
al dietelor, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii medicale si servicii de ingrijire
sanitara si de infrumusetare pentru persoane.

───────
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(210) M 2022 02546 (111)186230
(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 (111)186242
(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

(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis

(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.

───────

(210) M 2022 02549 (111)186100
(151) 12/04/2022
(732) SCHEAU GEORGE SIMION, SAT

FELEACU, JUD. CLUJ, COMUNA
FELEACU, CLUJ, ROMANIA

(540)

modulo Tot mai simplu!
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(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 (111)186229
(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
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 02552 (111)186291
(151) 11/04/2022
(732) PROGRESS CONSULTING SA,

STR. BABA NOVAC NR.194, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900366, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DEZINTENS
(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 02553 (111)186134
(151) 11/04/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

HOUSE OF SNOBS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2022 02554 (111)186228
(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
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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 02555 (111)186290
(151) 11/04/2022
(732) PROGRESS CONSULTING

SA, STR.BABA NOVAC, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900366, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CLARSANIT
(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 (111)186227
(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 (111)186102
(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 (111)186103
(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 02561 (111)186135
(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)

TAGO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2022 02564 (111)186104
(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,
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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.

───────

(210) M 2022 02567 (111)186105
(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

(591) Culori revendicate:alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────
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(210) M 2022 02568 (111)186520
(151) 11/04/2022
(732) IFS MARKETING & TRADING

S.R.L., STR. MAGURICEA NR. 27,
BL. 8J, SC. 1, AP. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pita Station

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.24; 26.05.01; 26.05.18

(591) Culori revendicate:galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, mâncăruri
cu legume preparate, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate constând în
principal din pește, supă gata-preparată, salate
de legume gata-tăiate.
30. Mâncăruri preparate pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de paste,
mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate în special pe bază de paste,
sandvișuri, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, deserturi
preparate (produse de patiserie), deserturi
preparate (produse de cofetărie).
43. Preparare de mâncăruri, servicii de fast food
la pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de restaurante fast-food.

───────

(210) M 2022 02570 (111)186106
(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.

───────

(210) M 2022 02572 (111)186107
(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.

───────
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(210) M 2022 02574 (111)186602
(151) 12/04/2022
(732) EXE SOFTWARE S.R.L., STR.

PAŞCANI NR. 8, BL. 728A, SC.
A, ET. 9, AP. 36, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

exe software

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
29.01.06; 26.04.05; 26.03.23

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(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.

───────

(210) M 2022 02576 (111)186707
(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)

DESIRE
(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 02577 (111)186706
(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

(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
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scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinților.

───────

(210) M 2022 02592 (111)186108
(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
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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
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 (111)186109
(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

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#219896), negru (HEX #000000)

(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,
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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,
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 02597 (111)186137
(151) 12/04/2022
(732) ZIMBO ROMANIA SRL, STR.

MOSOAIA, NR. 48-50, ETAJ 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 042145,
ROMANIA

(540)

KÄSE - KÖNIG

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 06.01.02;
26.11.13; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
Verde, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse lactate și înlocuitori, brânză
proaspătă de vaci, brânzeturi, amestecuri de
brânză, bastoane de mozzarella, batoane de
brânză, brânză cheddar, brânză alba, brânză
albă moale, brânză cancoillotte, brânză cu
condimente, brânză cu conținut scăzut de
grăsimi, brânză cu ierburi, brânză cu mucegai,
brânză cu pastă moale, brânză de oaie, brânză
din lapte de capră, brânză prelucrată, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi cu trufe, brânzeturi
maturate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
proaspete, brânzeturi proaspete nematurate,
brânză quark, brânză rasă, brânză scursă,
brânză sub formă de sosuri de înmuiat, brânză
tartinabilă, brânză topită, caș, cașcaval, cașcaval
afumat, creme de brânză, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, gustări pe bază de brânză,
mascarpone, mix de brânzeturi, praf de brânză,
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preparate cu brânză de țară, sosuri de brânză,
înlocuitori de brânză.

───────

(210) M 2022 02598 (111)186624
(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

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#FF9919), roșu (HEX#C41200)

(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 02605 (111)185844
(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

(591) Culori revendicate:gri (HEX #8a8c8f),
mov (HEX #35236a)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02626 (111)186110
(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 02628 (111)186390
(151) 13/04/2022
(732) GREEN SPLID S.R.L., STR. ANTIM

IVIREANU, NR. 5, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

air7 vitamina plămânilor

(531) Clasificare Viena: 02.09.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0fa1b7, #149fc9), negru (HEX
#1d1d1b), alb (HEX #ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare, preparate medicinale,
suplimente dietetice de uz uman, preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de
vitamine, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, preparate
imunostimulatoare, remedii pentru medicina
umană, suplimente nutritive, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 5:
suplimente alimentare, preparate medicinale,
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preparate cu vitamine, preparate cu amestec
de vitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
imunostimulatoare, remedii pentru medicina
umană, suplimente nutritive, suplimente
dietetice proteice, preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2022 02631 (111)186245
(151) 13/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI S.A.,

STR. VLADOIANU NR. 1, SAT
CÂRJOAIA, CASTEL CÂRJOAIA,
JUD. IAȘI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

COTNARI-MILLESIME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2022 02638 (111)186359
(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.

───────

Regalina 
-DIN 1994- 

OUĂNOBILE DE RÂȘNOV 
DE LA GĂINI CRESCUTE 
ÎN CONDIȚII BOIEREȘTI 

BINE OMENITE
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(210) M 2022 02643 (111)185923
(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

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285)

(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
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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 02645 (111)186440
(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 02646 (111)185924
(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)

CORBLEU

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru

(Pantone285)
(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
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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 02647 (111)185925
(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

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone285)

(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,
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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,
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,
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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 02648 (111)185926
(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)

FeroRed
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;

26.04.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

285), rosu, alb
(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
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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/lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare/tampoane
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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 02649 (111)186587
(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)

LivoBleu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb

(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
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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/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.

───────
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(210) M 2022 02651 (111)185927
(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)

PelviBleu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb alb

(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
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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 02652 (111)185928
(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

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb

(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
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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,
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
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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 (111)185929
(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

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.04.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Patone
285), alb

(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,
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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,
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
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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 (111)186536
(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,
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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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,
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1256

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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 02657 (111)185930
(151) 13/04/2022
(732) BLEU STAR PHARMA

TRADING LTD SRL, 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, BUCUREŞTI,
050558, ROMANIA

(540)

VitaBleu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb

(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
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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 /
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.

───────
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(210) M 2022 02663 (111)186503
(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

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
631C), negru (Pantone Black C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Hrană și băuturi pentru animale.
───────

(210) M 2022 02664 (111)186502
(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, BL.
14A, SC. 4, ET. 2, AP.127, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011146, ROMANIA

(540)

Happy friends It's easy!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
200C), negru (Pantone C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Hrană și băuturi pentru animale.
───────

(210) M 2022 02672 (111)185893
(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)

CRM OPTIMA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
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 02679 (111)186138
(151) 14/04/2022
(732) WESTACO SRL, CALEA GRIVIȚEI,

NR.11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PAYTEX
(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.
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
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.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
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37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 02682 (111)186139
(151) 14/04/2022
(732) BAZIL-EUGEN CUCU, SOS.

NICOLINA, NR. 43, BL. 966A, SC.
B, ET 7, AP. 26, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIG OUTLET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Corsete (îmbrăcăminte), muşamale
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, fulare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută, jerseuri
(îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte), mitene
(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
manşoane (îmbrăcăminte), manşete
(îmbrăcăminte), şorţuri (îmbrăcăminte), tricoturi
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), blănuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte pentru gravide, gulere răsucite
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte pentru surf, îmbrăcăminte
japoneză tradiţională, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte pentru fete, costume
populare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
automobilişti, îmbrăcăminte din hârtie,
îmbrăcăminte pentru ciclişti, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru nou
născuţi, articole de îmbrăcăminte termice,
corsete (articole de îmbrăcăminte), curele
din piele (îmbrăcăminte), broboade (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
navigaţie, mănuşi fără degete (îmbrăcăminte),
furouri (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, cămăşi purtate peste
îmbrăcăminte, eşarfe (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte impermeabile,
viziere (articole de îmbrăcăminte), gulere
de haină (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru copii, curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, pantaloni scurţi
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
piele pentru motociclişti, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru atletism, body-uri (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
pentru triatlon, articole de îmbrăcăminte
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din mătase, articole de îmbrăcăminte din
caşmir, 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), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru vremea rea, articole de îmbrăcăminte
de agrement, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte confecţionate
din blană, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni de jogging (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru arte marţiale, bentiţe cu protecţii pentru
urechi (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru patinaj artistic, jambiere pentru genunchi
(articole de îmbrăcăminte), clini (părţi de articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
cu protecţie solară, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru domnişoare de onoare, costume din
trei piese (articole de îmbrăcăminte), jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
mănuşi până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
burtiere pentru femei însărcinate (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
clini pentru colanţi (părţi de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi (părţi de
articole de îmbrăcăminte), clinuri pentru subraţ
(părţi de articole de îmbrăcăminte), saci de
dormit pentru sugari (articole de îmbrăcăminte),
bentiţe de gât (părţi de articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte confecţionate din
imitaţie de piele, îmbrăcăminte pentru activităţi
de petrecere a timpului liber, îmbrăcăminte tip
body pentru sugari şi copii mici, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exerciţiilor de
judo, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănuşile de golf), articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul luptelor greco-romane, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), clini pentru ciorapi de
pantofi (părţi de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru costume de baie (părţi de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru body-uri purtate de
dansatori (părţi de articole de îmbrăcăminte),
haine tricotate, haine pentru copii, haine de
lucru, haine din lână, haine de ploaie, haine
de casă, haine de iarnă, buzunare de haine,
haine tip parka, haine de stradă, haine de
stradă pentru fete, haine de stradă pentru femei,
haine şi jachete de blană, haine de stradă

pentru bărbaţi, haine de ţinută informală (casual),
haine din denim (jachete, pardesie etc), haine
impermeabile de purtat în aer liber.

───────

(210) M 2022 02688 (111)186081
(151) 14/04/2022
(732) OKCREDIT IFN SA, STR. CAIUTI,

NR. 18, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

okcredit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone2728 C), verde (Pantone333
C), portocaliu (Pantone143 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────
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(210) M 2022 02691 (111)186627
(151) 14/04/2022
(732) PAVEL ELENA - CLAUDIA, ALE

ADRIAN DAN URUCU NR.1, BL.20,
SC.C, ET.5, AP.218, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041526, ROMANIA

(540)

QUIZ 100 PICTURI CELEBRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.06;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
143C), negru (Pantone BlackC), maro
(Pantone 731C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri de societate, jocuri de cărți.
───────

(210) M 2022 02692 (111)186140
(151) 14/04/2022
(732) STRATEGIC DISTRIBUTION

GROUP SRL, STR.FACLIEI, NR.4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 077120,
ROMANIA

(540)

STRATEGIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Saci pentru aspiratoare, saci din hârtie
pentru aspiratoare, saci din plastic pentru
aspiratoare, saci de carton pentru aspiratoare,
saci de hârtie pentru aspiratoare, generatoare

de curent , generatoare de electricitate, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
mașini de spălat sticle, suluri de cauciuc
(mașini), tambure de spălare (mașini), tampoane
pentru mașinile pentru lustruirea podelelor,
tuburi pentru aspiratoare de praf, uscătoare
centrifugale (mașini), uscătoare cu centrifugă
pentru uz casnic (neîncălzite), uscătoare rotative
(fără căldură), uscătoare rotative (mașini),
vehicule pentru curățenie fără pilot, ventilatoare
electrice pentru aspiratoare, mașini pentru spălat
vesela, mașini de vopsit, aparate pentru spălat
sticle, mașini de spălat rufe , mașini de
spălat acționate cu fise, instalații de spălat
pentru vehicule, mașini de spălat, sisteme
pentru spălarea roților de camion, saci de
aspirator din hârtie, mașini de spălat rufe,
roți din materiale nețesute care constituie
piese de mașini folosite la degresare, role din
materiale nețesute care constituie piese de
mașini folosite la lustruire, roboți pentru menaj
de uz casnic, roboți pentru curățenie, roboți de
curățenie de uz casnic, roboți cu inteligență
artificială de uz casnic pentru curățenie și spălat,
aparate pentru purificarea acetilenei, aspiratoare
de praf pentru curățare, pompe reprezentând
componente ale mașinilor de spălat, pompe de
presiune pentru mașini și instalații de spălat,
perii, acționate electric, perii pentru aspiratoare,
perii electrice pentru curățarea pantofilor, perii
acționate electric, sub formă de componente
pentru mașini, perii acționate electric (piese
de mașini), mături electrice fără cablu, mopuri
electrice cu aburi, mături electrice, mașini și
aparate electrice pentru șamponat covoare,
mașini și aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, mașini și aparate electrice de șlefuit,
mașini și aparate electrice de polizat, mașini și
aparate electrice de curățat, mașini robotizate
pentru curățarea (lustruirea) podelelor, mașini
robotizate de curățare, mașini robotizate
(aspiratoare) pentru curățarea podelelor, mașini
pentru spălat ustensile, mașini pentru spălarea
podelelor, mașini pentru spălarea mingilor
de golf, mașini pentru spălarea geamurilor,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru șlefuirea podelei, mașini pentru
înlăturarea rapidă a straturilor protectoare și
a resturilor de adezivi sau spumă de pe
suprafețele de ipsos sau ciment, mașini pentru
perierea covoarelor, mașini pentru degresare
și înălbire continuă, mașini pentru curățarea
uscată a rufelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea petelor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
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curățarea cuțitelor, mașini măturătoare cu perii,
mașini multifuncționale de curățat cu abur,
mașini industriale robotice de spălat, mașini
industriale pentru șamponarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățat pardoseli
(aspiratoare de praf), mașini industriale pentru
curățarea pardoselilor, mașini industriale pentru
aspirarea covoarelor, mașini industriale de
degresat, mașini industriale de curățat cu
vid, mașini industriale de curățat covoare,
mașini industriale de curățare prin șamponare,
mașini industriale de curățare (lustruire) pentru
pardoseli, mașini electrice pentru spălarea
alimentelor, mașini electrice pentru curățarea
și lustruirea pantofilor, mașini electrice pentru
șamponarea covoarelor, mașini electrice pentru
curățarea covoarelor (șamponare), mașini
electrice de uz casnic pentru aspirare, mașini
electrice de curățare prin aspirație de uz casnic,
mașini electrice de curățare cu abur, mașini
electrice de ceruit pentru uz casnic, mașini
electrice de ceruit de uz casnic, mașini de uscat
gogoși de mătase, mașini de spălat vehicule,
mașini de spălat vasele, de uz industrial, mașini
de spălat vase de uz menajer, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase, mașini
de spălat textile, mașini de spălat rufe (electrice),
mașini de spălat rufe, mașini de spălat prevăzute
cu uscătoare cu tambur, mașini de spălat
prevăzute cu funcție de uscare, mașini de spălat
podeaua, mașini de spălat pentru veselă, mașini
de spălat covoare, mașini de spălat cu cilindru
pentru spălarea cilindrilor de imprimare, mașini
de spălat cu presiune, mașini de spălat cu sistem
de uscare, mașini de spălat cu ultrasunete,
mașini de spălat cu uscare cu tambure rotative,
mașini de spălat cu uscător, 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 pentru oale, mașini de spălat pentru
tigăi, mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat articole
de îmbrăcăminte (electrice), mașini de spălat,
mașini de spălare a ouălor viermilor de mătase,
mașini de măturat pentru bazine de înot, mașini
de măturat cu rol de curățare a piscinelor,
mașini de măturat covoare, mașini de măturat,
mașini de lustruit cuțite, mașini de frecat pentru
pardoseală, mașini de curățat suprafețe prin
folosirea apei, cu înaltă presiune, mașini de
curățat materiale textile, mașini de curățat
industriale, mașini de curățat covoare (electrice),
mașini de curățat covoare, mașini de curățat

bazinele de înot, mașini de curățat bancnote,
mașini de curățare uscată, mașini de curățare
prin aspirare folosite în fabricație, mașini de
curățare prin aspirare (aspiratoare), mașini
de curățare pentru motoarele aviatice, mașini
de curățare pentru iazuri, mașini de curățare
industriale care folosesc jeturi cu presiune,
mașini de curățare industriale (mașini de polizat),
mașini de curățare industriale (aspiratoare de
praf), mașini de curățare cu jet de aer (acționate
electric), mașini de curățare a grajdurilor
(mașini), mașini de curățare a bumbacului,
mașini de aspirare de uz casnic, mașini de
călcat și prese de rufe, mașini cu abraziune
pentru curățare, mașini combinate de spălare
și periere, lance de stropit care se atașează la
mașini de spălat cu presiune pentru curățare,
instrumente de curățare cu ultrasunete, pentru
bijuterii, instrumente de curățare cu ultrasunete,
de uz industrial, instrumente (acționate electric)
cu perii pentru curățarea ferestrelor, instalații
robotizate de spălat vehicule, instalații pentru
spălarea automată a vehiculelor, instalații de
spălat vehicule, instalații de curățare electrice
(lustruire), godevil (dispozitiv pentru curățirea
interioară a țevilor), frâne pentru mașini de
spălare industriale, frâne industriale pentru
mașini de spălat industriale, filtre și pungi de
praf pentru aspiratoare, filtre de praf pentru
aspiratoare, echipament electric de curățare
a geamurilor, duze rotative pentru utilizare
cu mașini de spălat cu apă sub presiune,
duze de pulverizare atașabile la mașini de
spălare cu presiune, duze de aspirație pentru
aspiratoare, distribuitoare de detergent lichid,
dispozitive portabile cu ultrasunete pentru
spălat rufe, dispozitive multifuncționale de
spălare sub presiune, dispozitive electrice
de lustruit încălțăminte, dispozitive automate
pentru curățarea podelelor, dispozitive (electrice)
cu ceară pentru lustruit parchetul, discuri
din materiale nețesute care constituie piese
de mașini folosite la curățenie, discuri de
șlefuit (piese pentru mașini), discuri de lustruit
(piese pentru mașini), discuri de lustruire
folosite cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli,
degresoare, curățitoare electrice cu înaltă
presiune, instalații centrale de curățat cu vid ,
aparate de curățat cu presiune mare, mașini
și aparate electrice de curățat , coșuri pentru
ustensile pentru mașinile de spălat vase, coșuri
pentru mașini de spălat vase sub formă de piese
pentru mașini de spălat vase, mașini și aparate
electrice pentru ceruit, centrifugi, aspiratoare
și componentele sale, centrifuge (mașini),
aspiratoare verticale, aspiratoare uscate și
cu apă, aspiratoare statice fără contact,
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aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare pentru
automobile, aspiratoare fara cablu, aspiratoare
electrice pentru așternuturi, aspiratoare electrice
de uz industrial, aspiratoare electrice de
uz domestic, aspiratoare electrice de uz
casnic, aspiratoare electrice, aspiratoare de
uz industrial, aspiratoare de uz casnic,
aspiratoare de praf portabile (electrice) cu piese
consumabile, aspiratoare de praf electrice pentru
covoare, aspiratoare de praf de uz casnic,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
comerciale și industriale, aspiratoare care
funcționează cu baterii reîncărcabile, aspiratoare
automate, aspiratoare, aplicatoare de șampon
pentru tapițerii (acționate electric), aparate
pentru spălat, aparate pentru curățare cu vid
central, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aparate de uscat rufe fără încălzire,
aparate electrice de bătut covoare, aparate
de măturare automate pentru bazine de
înot, aparate de lustruit pentru întreținerea
podelelor, aparate de curățat cu aburi de uz
casnic, aparate de curățat cu aburi (mașini),
aparate de curățat cu aburi, aparate automate
de curățare a piscinelor, accesorii pentru
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de
parfumuri și dezinfectante, accesorii pentru
spulberarea zăpezii, pentru vehicule, accesorii
pentru tăierea zăpezii, pentru vehicule, accesorii
pentru îndepărtarea zăpezii, pentru vehicule,
automăturătoare rutiere, dispozitive atașabile
pentru măturarea drumurilor, pentru vehicule,
dispozitive pentru îndepărtarea zăpezii (mașini),
freze de zăpadă, lame de plug pentru
vehicule, lame pentru plugul de zăpadă, mașini
de curățat străzi, mașini de curățat străzi
(autopropulsate), mașini de curățat străzile,
mașini de măturat drumuri, montate pe vehicule,
mașini de măturat străzi, mașini pentru curățarea
străzilor (acționate manual), vehicule pentru
îndepărtarea zăpezii, vehicule de deszăpezire,
utilaje de deszăpezire, suflante de zăpadă,
pluguri de zăpadă, măturătoare (mașini), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, trotuare
rulante, mașini de umplut, unități universale de
transfer de sarcină, ventilatoare de aspirație
pentru aspirarea grăunților, ventilatoare de
aspirație pentru strângerea grăunților într-un
singur loc, ventilatoare de aspirație pentru
transportul grăunților, vinciuri, vinciuri acționate
electric, vinciuri cu dispozitive de blocare,
troliuri cu acționare electrică, trolii pentru traul,
trolii de ridicat pentru plase de pescuit, trolii,
tambure de înfășurat furtunuri, mașini de
sortat pentru industrie, separatoare robotice,
separatoare de tablă (mașini), roți electrice

pentru olărit, roți de transmisie care includ lagăre
(componente ale mașinilor), role sub formă
de componente a liniilor de ambare (mașini),
roboți pentru transferul pieselor de prelucrat,
roboți pentru manevrarea barelor, roboți pentru
alimentare cu piese de prelucrat, echipamente
de asamblare pentru transportul produselor,
echipament pentru sistem de transport, și
anume, suflante, dispozitive de transport prin
tractare cu lanț, conveiere, carcase pentru
transportoare, benzi transportoare pentru utilaje
agricole și horticole și piese și accesorii
pentru acestea, benzi transportoare pentru
manevrarea materialelor, benzi transportoare
folosite în mine, benzi transportoare din
metal, benzi transportoare cu cupă, benzi
transportoare confecționate din sârmă, benzi
transportoare, benzi de transportor, benzi cu
lanțuri de metal pentru mașini, transportoare
cu benzi, încărcătoare (transportoare), role
pentru transportoare, instalații pneumatice
de transport prin conducte), transportoare
pneumatice, parcări carusel pentru vehicule,
mecanisme robotice pentru transport, mașini
transportoare pentru linii de asamblare, mașini
transportatoare cu role, mașini pentru transportul
articolelor solide, mașini pentru susținerea
și poziționarea pieselor de prelucrat, lanțuri
transportoare, instalații hidraulice de transport
prin conducte, instalații de transport pneumatic,
instalații de conveiere automate, elevatoare
de încărcat cărbuni, șine cu cupă pentru
benzile transportoare, transportoare cu role,
transportoare cu melc rotative, transportoare
cu cupe basculante, transportoare cu bandă
prevăzute cu osie parțial curbată, transportoare
cu bandă prevăzute cu osie curbată în
totalitate, transportoare cu bandă pentru
manipularea produselor granulare în vrac,
transportoare cu bandă din plasă de sârmă,
suprafețe de rulare (mașini) pentru ambalare,
suprafețe de rulare (piese pentru mașini) pentru
ambalare, transportatoare elicoidale (mașini),
transportoare, benzi pentru transportoare ,
transportoare (conveiere), transportoare cu
bandă concavă (mașini), transportoare
în etape și segmentate, transportoare
modulare pentru ouă, transportoare mobile
pentru bagaje, transportoare magnetice,
transportoare industriale, transportoare
hidraulice, transportoare gravitaționale (mașini),
transportoare fără pilot sub formă de mașini
de manevrare a încărcăturilor, transportoare
fără pilot, transportoare fixe cu bandă,
transportoare elicoidale mobile, transportoare
de vehicule, transportoare elevatoare mobile,
transportoare cu scocuri, transportoare (mașini),
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transportor elicoidal, transportoare vibratoare
mobile, transportoare verticale cu cupă,
transportoare verticale cu cupe, acoperite cu
copertine, transportoare verticale cu cupe,
prevăzute cu turnuri de distribuire, transportoare
verticale continue, transportoare suspendate,
transportoare pneumatice, transportoare pentru
piese de turnare în formă de nisip pentru
topitorii, transportoare pentru forme de turnare
în topitorii, transportoare pentru deșeuri și
reziduuri, transportoare oscilante, paletizoare,
dispozitive pentru deplasarea încărcăturilor pe
perne de aer , platforme de lucru autopropulsate,
platforme de lucru cu acționare electrică,
platforme de lucru la înălțime, platforme de
încărcare pentru vehicule, platforme hidraulice
autopropulsate, platforme mobile (electrice),
poduri rulante, pulii (organe de mașini),
rampe de încărcare, rampe metalice de
încărcare (mașini), rampe sub formă de
mașini, roboți de manipulare automatizați pentru
încărcarea și descărcarea de produse, roboți
de transport, palane de roți dințate (piese
pentru mașini), palane cu melc (mașini),
palan cu melc (piese pentru mașini), motoare
de troliu, mese de poziționare xy (mașini),
mecanisme robotice pentru transportare, mașini
transportoare, mașini pentru transportul paleților,
mașini pentru stabilizarea paleților, mașini
pentru sortarea loturilor, mașini pentru ridicarea
greutăților, mașini pentru paletizare, mașini
pentru manipularea încărcăturilor, mașini pentru
manipularea containerelor, mașini pentru
încărcarea loturilor, mașini pentru încărcarea
cutiilor, mașini pentru încărcarea cuptoarelor,
mașini pentru încărcare, mașini pentru
manipularea produselor chimice, mașini pentru
manipularea combustibililor nucleari, mașini
pentru introducerea de obiecte în baloane,
mașini pentru manevrarea tăvilor, mașini
pentru compactarea materialelor, mașini pentru
bobinarea hârtiei, mașini electrice de umplut,
mașini de transfer linear, mașini de transport,
mașini de stivuit (cu excepția încărcătoarelor cu
furcă ), mașini de stivuit, mașini de încărcat cu
șenile, mașini de încărcare, mașini de sortare,
altele decât cele pentru bani, mașini de pliat
carton, mașini de paletizare, mașini de montat
pneuri, mașini de introducere în plicuri, mașini
de divizat, mașini de derulare, mașini de bătut
colile pentru oscilarea hârtiei în scopul așezării în
stive, mașini de bobinat, mașini de ambalat sau
de împachetat, mașini de ambalare, mașini de
alimentare pentru prese, încărcătoare robotizate
pentru cuptoare de difuzie, încărcătoare frontale,
încărcătoare antiderapante cu direcție, mașini
pentru împachetat, mașini de împachetat,

mașini de alimentare, mașini automate pentru
încărcarea materialelor, mașini automate de
împăturit rufe pentru scopuri industriale, mașini
automate (industriale) pentru manipularea
articolelor poștale, manipulatoare industriale
(mașini), manipulatoare, aparate de manipulare
(încărcare și descărcare), instalații pentru
manipularea în vrac a materialelor pulverulente,
instalații pentru manipularea în vrac a
materialelor granulare, graifăre pentru laminate
(mașini), echipamente pentru manipularea
materialelor, dispozitive pentru schimbarea
paleților pentru mașini unelte, dispozitive
de încărcare pentru ambalarea bunurilor,
dispozitive de fixare a pieselor de prelucrat
(mașini), dispozitive de bobinat (mecanice),
derulatoare de bobine (mașini), depaletizatoare
(mașini), cuțite pentru burlane de foraj,
costume exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, centuri pentru încărcarea
paleților, cabestante electrice pentru bărci cu
vele, buncăre pentru descărcare mecanică,
bobine pentru furtunuri de grădină, cu
acționare electrică, bobine pentru furtun de
aer (mecanice), bobine acționate cu arc, benzi
rulante, bene autopropulsate, aparate pentru
schimbarea anvelopelor, aparate robotizate
pentru manipularea materialelor, aparate pentru
recuperarea mingilor, aparate de stivuit pentru
lingouri, aparate de stivuit pentru dale,
aparate de manipulare automată, aparate
de manipulare a pulberilor (mașini), mașini
pentru ambalat, alimentatoare radiale(mașini),
alimentatoare pentru cazane de mașini,
alimentatoare oscilante (mașini), alimentatoare
de plicuri, accesorii de ridicare care includ
mecanisme pentru manipularea bunurilor,
accesorii de ridicare pentru vehicule terestre,
accesorii pentru macarale, elevatoare pentru
agricultură, angrenaje pentru lifturi, aparate
de ridicare mobile pentru vehicule, aparate
elevatoare, cadre sub formă de componente
ale elevatoarelor hidraulice, cabluri cu lifturi,
cabestane, brațe de macarale-stivuitoare, benzi
adezive pentru pulii, automacarale, ascensoare
pentru vagonete, ascensoare pentru transportul
persoanelor în clădiri, dispozitive de ridicare,
dispozitive de acționare pentru lifturi, dispozitive
de acționare a lifturilor, cârlige pentru macarale,
cupe folosite împreună cu mașinile de ridicare
hidraulice, cricuri pneumatice pentru ridicare
(mașini), cricuri pneumatice, cricuri hidraulice
montate pe remorcă, cricuri hidraulice, cricuri
electrice, cricuri de ridicat (altele decât
cele acționate manual), cricuri cu șurub
(mașini), cricuri (mașini), cricuri cu cremalieră,
clești de ridicare pentru macarale, elevatoare
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hidraulice de ridicare, platforme mobile
(hidraulice), platforme mobile (elevatoare),
platforme elevatoare pentru vehicule, platforme
elevatoare hidraulice, platforme elevatoare,
platforme de ridicat cu rafturi de depozitare,
platforme de ridicare pentru atașarea vehiculelor,
platforme de ridicare, platforme de lucru mobile
elevatoare, platforme de lucru la înălțime
(inclusiv cele mobile), platforme aeriene mobile
de lucru (hidraulice), platforme aeriene mobile
de lucru (electrice), platforme aeriene folosite
împreună cu macarale, platforme aeriene
folosite împreună cu elevatoare, platforme
acționate cu ajutorul unor mașini, care au
capacitatea de a ridica deasupra solului și
sunt folosite pentru stocare, uși de lift, utilaj
de ridicare pentru manevrarea încărcăturilor,
troliu de extracție minieră, trolii electrice,
suporturi pentru mese de ridicare, transportoare
mecanice pentru ridicare cu șină, suporturi
de ridicare, stivuitoare pentru paleți, sfredele
pentru macarale, scări rulante, scări mobile
(motorizate), aparate de ridicat, rampe de
ridicare navale, cu acționare electrică, rampe
de ridicare, vinciuri flexibile acționate electric,
vagon-macara, unelte pentru ambalare (utilaje),
mașini de sigilat sticle, mașini de pus dopuri
la sticle, prese de balotat fân, mașini de
pus capace la sticle, mașini și echipamente
de ambalare, mașini-unelte pentru folosire în
procesul de ambalare, mașini semi-automate
pentru înfășurarea cu benzi adezive a cutiilor,
mașini semi-automate pentru împachetare cu
benzi, mașini semi-automate pentru ambalare în
film plastic, mașini pentru glasat carnea, mașini
pentru legarea baloților de paie, mașini pentru
pachete de vid, mașini pentru plierea clapelor,
mașini pentru presarea gunoiului, mașini pentru
pârlirea firelor, mașini pentru rebobinarea firelor
de mătase, mașini pentru sigilarea recipientelor,
mașini pentru umplerea aerosolilor, mașini
pentru umplerea cutiilor de carton, mașini
pentru umplerea recipientelor, mașini pentru
umplerea recipientelor pentru ambalare, mașini
pneumatice de legat snopi, mașini robotice de
ambalat, mașini robotizate pentru etichetare,
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, mașini pentru etanșarea pungilor
după umplere, mașini pentru despicarea și
pieptănarea firelor, mașini pentru bobinarea
firelor, mașini pentru asamblarea ambalajelor,
mașini pentru ambalarea brânzei, mașini pentru
ambalarea articolelor de îmbrăcăminte, mașini
pentru ambalare în vid, mașini industriale pentru
umplerea sacilor, mașini folosite la sigilarea
cutiilor de carton care conțin alimente, mașini
de urzit fire, mașini de umplut saci, mașini

de vagoane, elevatoare de oțel, elevatoare
cu spirală, elevatoare cu cupe basculante,
elevatoare cu aer comprimat, elevatoare auto,
benzi de elevatoare, echipamente de ridicare
pentru manipularea încărcăturilor, dispozitive
mecanice de ridicat, dispozitive hidraulice de
ridicat, dispozitive de ridicat pentru vehicule,
dispozitive de ridicat cu clichet, dispozitive
de ridicare acționate hidraulic, dispozitive
de ridicare acționate mecanic, dispozitive de
ridicare a vehiculelor, instalații de ridicare,
gheare pentru macarale, furci pentru macarale,
frâne antibalansare pentru furcile macaralei,
expandoare mecanice, elevator pentru mărfuri,
elevatoare pentru încărcături, elevatoare pentru
materiale, elevatoare pentru ambarcațiuni,
elevatoare pe cremalieră, elevatoare mecanice
și pneumatice, elevatoare manuale cu roți dințate
cilindrice, elevatoare manuale cu angrenaj cu
melc, elevatoare folosite la ridicarea vehiculelor,
elevatoare electrice cu cablu, lifturi, altele
decât teleschiurile, lifturi platformă, lifturi pentru
persoane, lifturi pentru marfă sau materiale,
lifturi pentru manevrarea materialelor, lifturi
pentru casa scării, lifturi mecanice și hidraulice,
lifturi electrice pentru deplasarea, parcarea și
depozitarea vehiculelor terestre, lifturi de șantier,
lifturi de urcare și coborâre scări pentru scaune
cu rotile, lifturi, lanțuri pentru scară rulantă, lanțuri
de elevatoare (organe de mașini), instalații
de ridicare pentru transportul de persoane și
bunuri, instalații de ridicare (altele decât cele
folosite la schi), macarale, macarale (aparate
de ridicat), macarale autopropulsate, macarale
catarg, macarale cu cabluri, macarale cu osie,
macarale de descărcare, macarale de încărcare,
macarale derrick, macarale fixe, macarale
fixe și mobile, macarale folosite la vehiculele
avariate, macarale mobile, macarale montate
pe platforme marine, macarale pe șenile,
mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
mecanisme de acționare pentru ascensoare de
persoane, mașini pentru transportul (ridicarea)
sarcinilor, mașini pentru ridicare, mașini de
împrăștiere, mașini de împrăștiat, mașini de
ridicat folosite în construcții, mașini de ridicat,
mașini de ridicat controlate la distanță, mașini
de ridicare pentru transportul materialelor în
vrac, macarale-turn, macarale-pod, macarale
portuare mobile, macarale plutitoare, macarale
pentru docuri, pârghii prin curele, paloniere
(piese pentru mașini), paloniere (mașini),
palane pneumatice, palane manuale de
siguranță, palane electrice, palane cu cablu,
palane (mașini), palane, palan, motoare de
lifturi, mese hidraulice, mese de ridicare,
mecanisme robotice pentru ridicare, mecanisme
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de sigilat la cald, mașini de pus capace
pentru aerosoli, mașini de lipit saci, mașini
de înfășurat fire, mașini de împachetare prin
înfășurare folosite la aplicarea foliilor de plastic
pe încărcăturile așezate pe paleți, mașini de
împachetare prin înfășurare folosite la aplicarea
foliilor adezive pe încărcăturile așezate pe paleți,
mașini de împachetare prin înfășurare folosite
la aplicarea de material plastic pe încărcăturile
așezate pe paleți, mașini de îmbuteliere, mașini
de împachetare, mașini de îmbuteliat, mașini
de lipit pungi, mașini de legare a firelor din
mătase, mașini de introdus articole în plicuri
(mașini de ambalare), mașini de cartonare,
mașini de capsulare, mașini de bobinare a
firelor de mătase, mașini de aplicat benzi de
ambalare, mașini de aplicare a capacelor la
sticle, pentru alimente și băuturi, mașini de
ambalat în vid, mașini de ambalat în saci, mașini
de ambalat în doze și conserve, mașini de
ambalare pentru alimente, mașini compactoare,
instalații pentru ambalare în vid, instalații de
ambalare, mașini de etanșat de uz industrial,
compactoare de saci (mașini), compactoare,
mașini de capsulare a sticlelor, aparate pentru
aplicarea etichetelor cu cod de bare, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(ambalare), aparate electrice de uz casnic
pentru ambalarea alimentelor în vid, aparate
electrice de sigilat pungi, dispozitive pentru
deschiderea ușilor, pneumatice, dispozitive
pentru deschiderea ușilor, hidraulice, dispozitive
pentru deschiderea ferestrelor, pneumatice,
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor,
hidraulice, dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor (electrice), dispozitive hidraulice
pentru închiderea ușilor, dispozitive hidraulice
pentru deschiderea sau închiderea ușilor
(organe de mașini), dispozitive hidraulice
de acționare a porților, dispozitive electrice
pentru deschiderea și închiderea portierelor
la vehicule terestre, dispozitive electrice de
închidere pentru uși, dispozitive electrice de
acționare a porților, dispozitive de închidere
pentru ferestre, pneumatice, dispozitive de
închidere pentru ferestre, hidraulice, dispozitive
de închidere pentru ferestre, electrice, aparate
electrice pentru uși automate, sisteme electrice
de deschidere a ușilor, sistem electronic
de închidere de uși, dispozitive hidraulice
pentru închiderea sau deschiderea porților
(organe de mașini), dispozitive electrice
de manevrat perdele, motoare electrice
folosite la uși, mecanisme electronice pentru
deschiderea ușilor, mașini pentru înfășurarea
materialelor textile, dispozitive pneumatice
pentru deschiderea și închiderea ușilor (organe

de mașini), dispozitive pneumatice de închidere
a ușilor, autoîncărcător cu cupă pentru terenuri
mlăștinoase, bene basculante și malaxoare
combinate pentru producția betonului, bene de
excavator pentru cosit (mașini sau piese pentru
mașini), berbeci (mașini), buldoexcavatoare,
buldozere, buldozere amfibie, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
sortarea solului (mașini), aparate pentru
trierea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), burghie de
pământ, burghie pentru bormașină, capete
de tăiere pentru mașini de tuns iarba,
cilindri folosiți împreună cu mașinile de
alezat, cilindri folosiți împreună cu mașinile
de găurit, ciururi, clești cu prize multiple
(mașini), mașini de cojit, concasoare,
cuve de încărcare pentru excavatoare,
dispozitive de tăiat șanțuri, dispozitive de
uniformizare (mașini), dispozitive pentru săparea
și deplasarea pământului (mașini), excavatoare,
excavatoare (mașini pentru deplasarea de
pământ), excavatoare (mașini pentru lucrarea
pământului), excavatoare hidraulice, foarfece
pneumatice, excavatoare pentru mașini de
expansiune hidraulică, gredere (mașini pentru
lucrări de terasament), încărcătoare (mașini
pentru lucrări de terasament), încărcătoare
(mașini), încărcătoare articulate, încărcătoare
cu cupa frontală pentru tractoare, îngroșătoare,
mașini de cosit (electrice), mașini de
cosit (care funcționează cu combustibil),
lopeți minerit (instrumente), lopeți mecanice
(instrumente), mașini de săpat, mașini de
tăiat cărbuni, mașini pentru clasarea solului,
mașini pentru compactarea pământului, mașini
pentru compactarea și finisarea suprafeței
solului, mașini pentru dragarea noroiului, mașini
pentru excavarea pământului, mașini pentru
excavarea rocilor, mașini pentru forarea solului,
mașini pentru exploatări miniere, mașini pentru
împrăștierea pământului, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini pentru
lucrări de fundații, mașini pentru nivelarea
pietrei, mașini pentru nivelarea solului, mașini
pentru sericicultură, mașini pentru sortarea
solului, mașini pentru spargerea pietrelor, mașini
pentru săparea șanțurilor, mașini pentru trierea
solului, mașini pentru tăierea pietrelor, mașini
pulverizatoare de beton, mașini vibratoare,
mini excavatoare, perforatoare de roci (piese
pentru mașini), pistoane cu gaz, pompe pentru
beton, retroexcavatoare (mașini), pluguri de
săpat șanțuri, screpere (mașini pentru lucrări
de terasament), scarificatoare (mașini pentru
scarificarea pământului), sisteme mecanizate
de plimbat cai, stații de prelucrare cu
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comandă numerică pentru forare cu sistem
de paletizare, unelte de alezaj acționate de
mașini, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
unelte pentru alezare (mașini-unelte), unelte
pentru amplificarea impactului folosite la forarea
puțurilor de petrol, unelte pentru amplificarea
impactului folosite la realizarea sondelor de
petrol, unități plutitoare de producție, stocare
și exploatare (fpso), vehicule de construcții,
altele decât cele folosite în scopul de transport,
pompe de vid (mașini), pompe submersibile,
pompe rotative volumetrice, pompe rotative cu
roți dințate, pompe rotative, pompe pneumatice,
pompe pentru instalații de încălzire, pompe
pentru nămol, pompe pentru fluide, pompe
pentru extracția de gaze (mașini), pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe pentru
extragerea de vapori (mașini), pompe pentru
aerosoli, pompe pentru aerisirea acvariilor de
interior, pompe pentru acvarii, pompe hidraulice,
pompe (mașini) pentru industria băuturilor,
pompe (mașini), pompe electrice submersibile,
pompe electrice pentru piscine, pompe electrice
de apă pentru băi spa, pompe electrice de
apă pentru băi, pompe electrice de apă, pompe
electrice, pompe de vid, pompe de înaltă
presiune, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de presiune, pompe de macerare,
pompe de gresare, pompe de duș, pompe
de circulație, pompe de bere, pompe de apă
pentru dușuri, pompe de apă pentru băi,
pompe de apă centrifuge pentru uz casnic,
pompe de apă acționate cu motor, pompe de
apă, pompe de alimentare, pompe de aerare
pentru acvarii, pompe de aerare, pompe de
aer comprimat, pompe, mașini de aprovizionare
cu apă (pompe), instalații pentru drenarea
subsolului, instalații de pompare de fluide,
instalații de pompare cu vid, instalații de
pompare, generatoare pe gaz (compresoare)
pentru ridicare subacvatică, generatoare cu
gaz (compresoare) pentru umflarea structurilor
rigide, generatoare de gaz (compresoare)
pentru umflarea structurilor flexibile, ejectoare,
echipamente pentru evacuarea așchiilor, mașini
de drenaj , compresoare pentru mașini de spălat
rufe, compresoare (mașini), compresoare de aer,
compresoare de gaz, compresoare electrice,
compresoare frigorifice pentru instalațiile de
răcit, compresoare frigorifice pentru instalațiile
de încălzit, compresoare pentru aparate
de mișcare a aerului, compresoare pentru
frigidere, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru mașini
de dezumidificare, compresoare de aer
rotative, compresoare de aer pentru vehicule,
compresoare de aer pentru sisteme de aer

comprimat la vehicule, compresoare de aer cu
spirală, compresoare cu piston, compresoare
centrifugale, compresoare axiale, compresoare
(compactoare) pentru colectarea deșeurilor în
containere, compresoare (compactoare) pentru
colectarea deșeurilor cu vehicule, compresoare,
berbeci hidraulici, mașini cu aer comprimat ,
pompe cu aer comprimat, ansambluri pompă-
motor, aparate de pompare (mașini), aparate
pentru umflarea pneurilor (instalații utilizate în
garaje), arbori de pompă.
12. Aparate și instalații de transport prin cablu,
transportoare suspendate, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, instalații de
transport pe cablu, instalații de transport
(teleschiuri), dronă, tetiere pentru vehicule,
tapițerie pentru scaune de vehicule, tapițerie
pentru automobile, tapițerii pentru vehicule,
tapițerie din piele pentru vehicule, tapițerie
din piele pentru scaune de vehicule, suporturi
pentru pungi din plastic adaptate pentru
folosirea în vehicule, suporturi pentru băuturi
pentru vehicule, suporturi de pahare pentru
vehicule, suporturi cu cadre încorporând roți
pentru deplasarea obiectelor, suporturi cu
cadre încorporând rotile pentru deplasarea
obiectelor, spătare pentru biciclete, spătare
pentru motociclete, ștergătoare de faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, scaune
de vehicule, scaune sport pentru automobile,
scaune auto portabile pentru copii, scaune
auto portabile pentru bebeluși, roți, pneuri și
șenile, rezervoare din plastic de combustibil
pentru vehicule, rezervoare de carburant pentru
vehicule, recipiente pentru depozitare adaptate
pentru a fi utilizate în vehicule, recipiente
adaptate pentru a fi utilizate în interioare
de vehicule, rafturi adaptate pentru a fi
folosite în vehicule, raclete pentru ștergătoarele
de parbrize, protecții împotriva zgârieturilor
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, prelate pentru vehicule,
prelate de cărucioare pentru copii, prelate
ajustabile pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru vehicule, prelate
adaptate (croite pe formă) pentru remorci ale
vehiculelor, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), polițe de portbagaj pentru
vehicule, plase de portbagaje pentru vehicule,
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
bagajului, accesorii pentru transportul
(ridicarea) încărcăturilor autovehiculelor,
acoperișuri electrice decapotabile pentru
vehicule, acoperișuri pentru cărucioare, huse
pentru șei de biciclete, biciclete de
livrare, compartimentatoare pentru portbagaj,
componente pentru biciclete, respectiv capete
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de mânere de ghidon, componente pentru
biciclete, respectiv lanțuri, componente pentru
biciclete, și anume furci pentru ghidon,
componente pentru camioane, componente
pentru motociclete, copertine pentru cărucioare
de copii, cotiere pentru vehicule, coșuri adaptate
pentru scutere, coșuri adaptate pentru vehicule
pe două roți, coșuri pentru animale de
companie adaptate pentru biciclete, cricuri
(componente ale vehiculelor terestre), cricuri
pentru motociclete, hamuri de siguranță pentru
scaunele autovehiculelor, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru biciclete,
huse adaptate pentru camionete, huse adaptate
pentru motociclete, huse adaptate pentru volane
de automobile, huse adaptate pentru volane de
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
husă de scaun auto pentru copii, huse pentru
locurile din spate la vehicule, huse pentru
pedale de bicicletă, huse pentru schimbătoare
de viteze, lunete pentru automobile, oglinzi
convexe pentru punctul mort pentru automobile,
oglinzi pentru vedere în spate pentru vehicule,
oglinzi pentru vehicule, oglinzi pentru vehicule
(retrovizoare), oglinzi retrovizoare, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
de interior, oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare pentru vehicule,
organizatoare pentru portbagaj, organizatoare
pentru scaune de mașină, parasolare (storuri)
pentru automobile, parasolare pentru parbrizele
automobilelor, parasolare și apărători de soare
pentru mașini motorizate, perne adaptate pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaune de
automobil, perne pentru scaune de vehicule
terestre, perne pentru scaune de vehicule,
perne pentru scaunele de vehicule, plase
contra țânțarilor adaptate la cărucioare pentru
copii, plase pentru biciclete, portbagaje de
acoperiș pentru automobile, portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, portbagaje laterale
adaptate pentru motociclete, portbagaje laterale
pentru motociclete, portbagaje pentru acoperișul
mașinilor, portbagaje pentru biciclete, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje pentru vehicule,
portbiciclete, portschiuri pentru automobile,
portschiuri pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru vagoanele de cale
ferată, rastele pentru arme adaptate pentru
a fi atașate la vehicule terestre, rastele
pentru biciclete, rastele pentru biciclete sau
triciclete, rasteluri pentru biciclete, recipiente
de depozitare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule terestre, recipiente adaptate
pentru a fi utilizate în portbagajul vehiculelor,
ratrape și curele pentru fixarea piciorului pe

pedale la biciclete, retrovizoare, rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre, rezervoare
metalice (piese de vehicule), rezervoare
nemetalice (piese de vehicule), rezervoare
pentru menținerea nivelului de fluide în
cadrul sistemelor de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, rezervoare sub formă de
piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
roți (componente ale vehiculelor terestre),
scaune auto pentru copii, scaune pentru copii
adaptate pentru biciclete, scaune pentru copii
pentru utilizare în mașini, scări pentru vehicule,
scrumiere pentru automobile, ștergătoare de
parbriz, spoilere pentru automobile, suporturi
de biciclete pentru vehicule, suporturi de
pahare pentru automobile, suporturi de portbagaj
pentru capotă, suporturi pentru apărătoare
de noroi, suporturi pentru bagaje care se
atașează la capotele autovehiculelor, suporturi
pentru bagaje care se atașează la portbagajele
autovehiculelor, ștergătoare de parbriz (piese
pentru vehicule), ștergătoare de parbriz pentru
automobile, ștergătoare de parbriz pentru
autovehicule, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, tetiere pentru scaune de vehicule,
tampoane de șoc (material rulant feroviar),
vehicule, vehicule adaptate pentru persoane
cu dizabilități, vehicule cu roți, vehicule de
transport autonome, vehicule de locomoție
terestră, aeriană, navală și pe calea ferată,
vehicule de transport care nu sunt conduse
de om, vehicule de transport marfă, vehicule
de încărcare autopropulsate, vehicule dotate
cu aparate pentru descărcare, vehicule dotate
cu aparate pentru încărcare, vehicule electrice,
vehicule electrice autopropulsate, vehicule
fără pilot, vehicule ghidate automat, vehicule
hibride, vehicule pentru transportul animalelor,
vehicule pentru transportul pasagerilor, vehicule
plutitoare, vehicule propulsate de rachete,
vehicule vândute la set, vehiculele terestre,
vehicule utilitare, vehicule terestre trase de
tractoare, vehicule terestre industriale, vehicule
terestre cu motor, vehicule terestre controlate
la distanță, vehicule terestre acționate electric,
vehicule terestre acționate cu pedale, vehicule
terestre, vehicule sportiv-utilitare, vehicule
remorcate, vehicule recreative de camping
combinate cu remorcă de cai, vehicule
pick-up, vehicule pentru zăpadă, vehicule
pentru transportul rutier, vehicule pentru orice
tip de teren, vehicule pentru descărcarea
încărcăturilor, vehicule pentru deplasare pe
teren, vehicule pentru călătorii terestre, vehicule
pentru colectarea deșeurilor, vehicule de teren,
vehicule de teren autopropulsate, vehicule de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1274

teren cu pedale, vehicule de transport fără
șofer, vehicule de transportare a încărcăturilor,
vehicule dotate cu facilități de locuit, vehicule
electrice terestre, vehicule frigorifice, vehicule
industriale, vehicule motorizate pe două roți,
vehicule de construcții pentru transport, vehicule
de camping, vehicule cu șenile, vehicule
cu trei roți, vehicule cu telecomandă, altele
decât cele de jucărie, vehicule cu motor
pe două roți, vehicule cu motor fără șofer
(autonome), vehicule cu efect de sol, vehicule
cu două roți, vehicule cu container, vehicule
controlate la distanță, vehicule automobile,
vehicule articulate, vehicule acționate la
distanță, vagonete pentru copii, vagonete
basculante, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale, trotinete de zăpadă tip sanie, tractoare
de grădină pentru transport, tractoare de
remorcare, tractoare de tuns gazon, tractoare
electrice (vehicule), tractoare folosite în
scopuri agricole, tractoare ghidate automat
(fără șofer) pentru manevrarea materialelor,
tractoare pentru încărcături, transportoare
de paleți, tricicluri, tricicluri cu cutie de
transportat mărfuri, transportatoare de mașini,
tomberoane, stivuitoare mobile, stivuitoare
electrice, snowmobiluri, semiremorci, scutere
nemotorizate (vehicule), scutere motorizate și
nemotorizate de transport personal, scutere
motorizate, scutere electrice cu o roată, scutere
electrice cu autobalans cu o roată, sănii
pentru transport pe zăpadă, sănii cu motor,
sănii (vehicule), scutere autobalansabile, sanii
de transport, rulote de camping (vehicule
recreative), rulote de camping, rulote, roboți
autonomi pentru livrări, roabe (vehicule agricole),
roabe, ricșe, remorci rutiere, remorci (vehicule),
remorci pentru transport de biciclete, remorci
pentru transportarea încărcăturilor, remorci
pentru transportul în vrac, remorci pentru
vehiculele terestre, remorci pentru biciclete
(riyakah), remorci, quad-uri (atv), portbagaje
care se atașează la vehicule, pick-upuri cu rulote
montate pe platformă (vehicule de agrement),
peridocuri pentru ambarcațiuni, motostivuitoare,
motostivuitoare cu braț telescopic pentru
toate tipurile de teren, motostivuitoare pentru
toate tipurile de teren, motostivuitoare și
piese structurale pentru acestea, omnibuze,
motociclete electrice, motociclete, mopeduri,
monocicluri electrice, monocicluri, mașinuțe de
golf motorizate și computerizate, mașinuțe
de golf motorizate, mașini sport vândute
sub formă de kit, mașini sport, mijloace de
transport, mașini pentru stivuire (stivuitoare cu
elevatoare cu furcă), încărcătoare (stivuitoare),
mașini hibride, mașini fără conducător (mașini

autonome), mașini fără conducător, mașini de
golf (vehicule), mașini, lize, giroskate, furgonete,
echipamente pentru locomoție terestră, dulapuri
cu roți pentru transportul materialelor medicale,
drezine (vehicule), dispozitive de transport
cu roți, pentru bebeluși, căruțe, cărucior
de arhive (transport), cărucioare sub formă
de vehicule terestre cu motor, cărucioare
refrigerate pe două roți pentru vânzarea
stradală de produse alimentare, cărucioare
pliabile pentru copii, cărucioare pentru
transportul sacilor, cărucioare pentru transport
marfă acționate manual, cărucioare pentru
transport dosare, cvadricicluri, conteinere pentru
transportul mașinilor, containere prevăzute cu
roți pentru transportul de mărfuri, containere
metalice rulante (cărucioare de marfă), cisterne
pentru apă potabilă, cărucioare pentru saci,
cărucioare pentru rufe, cărucioare pentru
mecanici, cărucioare pentru furtunuri, cărucioare
pentru furtunul de grădină, cărucioare pentru
curățenie, cărucioare pentru cumpărături,
cărucioare pentru copii care incorporează
landouri, cărucioare pentru copii, cărucioare
pentru alimente, motorizate, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
cărucioare nemotorizate, pliante, pentru bagaje,
cărucioare nemotorizate pentru alimente,
cărucioare mobile, cărucioare motorizate pentru
bagaje, cărucioare folosite în scop general,
cărucioare împinse cu mână, cărucioare
elevatoare, cărucioare de turnare, cărucioare
de tractare manuală, cărucioare de spital
pentru distribuirea de medicamente, cărucioare
de spital, cărucioare de poștă, cărucioare
de pescuit, cărucioare de mână frigorifice,
cărucioare de mână, cărucioare de mină,
cărucioare de marfă, cărucioare de golf sub
formă de vehicule controlate de pietoni,
cărucioare de golf (vehicule), camioane pentru
transport, camioane prevăzute cu rafturi,
camioane ușoare, capete tractor, care de
transport, carturi cu vele, carturi, cărucioare
acționate electric, cărucioare acționate prin
forța umană, cărucioare cu două roți folosit
pentru încărcături ușoare, cărucioare cu două
roți pentru transportul bagajelor, cărucioare
cu grilaj pe rotile, cărucioare cu landouri
detașabile, cărucioare cu platformă, boghiuri
de transport, buggy-uri, buggyuri acționate
cu zmeu, camioane cu benă, camioane cu
manevrare mecanică, biciclete tandem, biciclete
sport, biciclete pliabile electrice, biciclete pliabile,
biciclete pentru transportul de pasageri, biciclete
pentru curse, biciclete pentru copii, biciclete
motorizate, biciclete fără pedale (vehicule),
biciclete de munte, biciclete electrice, biciclete
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de curse de șosea, biciclete de cicloturism,
biciclete cu pedale, biciclete, autovehicule
electrice, autostropitoare, autorulote, automobile
robotizate, autobetoniere, autobasculante rigide,
autobasculante, acoperișuri decapotabile pentru
automobile, camioane basculante, cărucioare
cu roți pentru bagaje, cărucioare călăreț,
cărucioare de manipulare, cărucioare de
transport, cărucioare mici pentru transportul
copiilor, cărucioare pentru scule, drezine, sănii
pulka pentru transport, vehicule autonome,
vehicule care conțin autoîncărcător cu elevator
cu cupe, vehicule care funcționează pe bază
de energie eoliană, vehicule cu autoîncărcare,
aparate de zbor, baloane umplute cu heliu,
dirijabile, drone civile, drone de livrare, drone
de salvare, echipamente pentru locomoție
aeriană, antiderapante pentru roți de vehicule,
anvelope, anvelope auto, anvelope pentru
biciclete de copii, petice adezive din cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere de
aer (pentru vehicule motorizate pe două roți
sau biciclete), camere de aer pentru anvelope
pentru vehicule, capace ornamentale de roți
pentru vehicule, dispozitive de reparație și
vulcanizare de pneuri de biciclete, huse pentru
anvelope, jante, jante pentru roți, jante pentru
roți pentru autovehicule, jenți pentru roți (pentru
automobile), lanțuri de zăpadă pentru roți de
vehicule, lanțuri pentru automobile (dispozitive
antiderapante adaptate la roți), lanțuri pentru
protecția cauciucurilor, lanțuri pentru zăpadă,
pentru autovehicule, materiale pentru aplicarea
de petice pentru camere de anvelope, petice
pentru camere de anvelope, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pneuri reșapate, role
(roți de vehicule), pompe pentru umflat pneuri,
pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
pompe de picior pentru umflarea pneurilor
vehiculelor, pompe de aer pentru motociclete,
pompe de aer pentru umflarea cauciucurilor
de bicicletă, pompe de aer pentru vehicule
cu motor pe două roți sau biciclete, pompe
de biciclete și vehicule pe două roți, pompe
manuale pentru umflarea pneurilor vehiculelor,
pompe pentru umflarea anvelopelor pneumatice,
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor,
roți pentru motociclete, suporturi pentru roți de
rezervă pentru vehicule, truse de scule pentru
repararea pneurilor.

───────

(210) M 2022 02703 (111)186554
(151) 14/04/2022
(732) PRO SANA SRL, STR. MIHAI

BRAVU, NR. 173, BL. 4A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRO SANA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 05.03.14; 24.13.17

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. 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, administrare de
programe și servicii de rambursare a cheltuielilor
pentru medicamente, regruparea în avantajul
terţilor a medicamentelor, produse farmaceutice,
suplimentelor dietetice şi alimentare, produse
de ingrijire personala (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, servicii de publicitate,
marketing și promovare lant de magazine
(farmacii), servicii prestate online de un lant de
magazine (farmacii), promovarea de bunuri și
servicii pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri si carduri de fidelizare.
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44. Consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, servicii farmaceutice, servicii
medicale, servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe bază
de prescripție medicală, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, furnizare de informații
pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, preparare și dozare de
medicamente.

───────

(210) M 2022 02704 (111)186111
(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

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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 02705 (111)186571
(151) 18/04/2022
(732) SC ZURCAN TEHNOMED SRL,

STR. ALEEA IEZERULUI, NR.9,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ROMANIA

(540)

medimag

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
29.01.12; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#EA1C24, #D32027), albastru (HEX
#1E91FE, #0C4C8B)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou, regruparea în avantajul terților
a produselor de tehnică medicală permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii asociate vânzării cu amănuntul,
servicii asociate vânzării cu amănuntul prin
intermediul unei rețele computerizate, vânzări
online, servicii privind prezentarea generală a
mărfurilor și a produselor, asigurarea unei baze
de date cuprinzând produse și servicii oferite
de terți ce poate fi cercetată online, servicii de
comenzi online, activități de studiere a pieței și
sondaj, servicii de marketing.

───────
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(210) M 2022 02708 (111)186378
(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 02710 (111)186345
(151) 14/04/2022
(732) Yasemin Badea, BLD. PIPERA,

NR. 141, JUD ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII, NR. 212, SC. D, ET.
2, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Yasemin Badea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.02;
11.03.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Faina, paste și tăiței, produse de cofetărie si
patiserie, tapioca, preparate din cereale, pâine ,
ciocolată, mirodenii, condimente, otet.
32. Băuturi si sucuri din fructe și legume.
35. Publicitate sub toate formele: scrisa audio-
video, online, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert ale produselor din clasele 30 si 31 prin
rețea de magazine, servicii de agentii de import-
export.
41. Organizarea si susținerea de cursuri de
nutriție, servicii educative in domeniu nutriției,
coaching sportiv, coaching de formare personal,
coaching pentru viata, consiliere si coaching cu
privire la cariera profesionala, organizarea de
evenimente cu scop educativ pe teme de nutriție.
44. Consultanta nutriționala, consultanta
profesionala in materie de nutriție, furnizarea
de informatii referitoare la nutriție, consiliere cu
privire la diete si nutriție, furnizare de informatii
despre suplimente dietetice si nutriție.

───────
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(210) M 2022 02716 (111)186264
(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.

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

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.
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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 (111)186265
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1284

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 (111)186112
(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

(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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,
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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 02721 (111)186391
(151) 14/04/2022
(732) SC CRAZY 4 BIJOUX SRL, STR.

I.L. CARAGIALE, NR.98, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Xentech Light
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Becuri cu led pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
cu led, becuri fluorescente, becuri de iluminat,
becuri de lămpi, becuri cu halogen, becuri
pentru proiectoare, becuri de far, becuri pentru
indicatoare de direcție, ornamente pentru pomul
de crăciun (becuri), becuri pentru indicatoare
de direcție pentru vehicule, becuri pentru
indicatoare de direcție de biciclete, sisteme
de iluminat de urgență, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
aparate de iluminat și reflectoare, lămpi cu
led, lămpi de siguranță cu leduri, leduri
ambientale, instalații de iluminat cu diode
electroluminescente (leduri), ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
luminatoare led, lumini decorative, lumini
stroboscopice (decorative), lumini ambientale,
lumini pentru motociclete, lumini pentru citit,
accesorii pentru iluminatul electric, aparate

de iluminat pentru vehicule, faruri pentru
automobile, bare luminoase pentru vehicule de
teren, becuri electrice pentru lămpi posterioare,
becuri electrice pentru vehicule cu motor, becuri
pentru panoul de bord, faruri cu dinam pentru
biciclete, faruri cu dinam pentru vehicule, faruri
pentru motociclete, faruri pentru vehicule cu
două roți, lanterne de biciclete, lumini de drum
pentru vehicule, lămpi de frână pentru vehicule,
lămpi de semnalizare pentru autovehicule, lămpi
de vehicule terestre cu motor, lămpi pentru
iluminarea vehiculelor, lămpi pentru remorcă,
lămpi de verificare pentru autovehicule, lumini
de marșarier pentru vehicule terestre, lumini
de siguranță sensibile la mișcare, lumini de
stop pentru vehicule, lumini pentru plăcuțe
de înmatriculare, proiectoare pentru vehicule,
proiectoare auto, accesorii pentru aplice de
perete (altele decât comutatoare), accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, bare luminoase, cabluri luminoase
pentru iluminat, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat cu led, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru interior, dispozitive de iluminat pentru
grădină, ghirlande de lumini colorate folosite în
scop decorativ, ghirlande electrice luminoase,
instalații de iluminat, instalații de iluminat de
uz comercial, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi cu halogen, lămpi cu infraroșu,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi pentru
corturi, lămpi pentru camping, lămpi cu arc
cu xenon, radiatoare (încălzire), convectoare
(radiatoare).

───────
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(210) M 2022 02722 (111)186141
(151) 14/04/2022
(732) CENTRELE DE EXCELENTA

ARES SRL, STR. TONY
BULANDRA NR.27, PARTER,
BIROUL 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021968, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI, NR.7, ET.2, AP.6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ARES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educație în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, instruire în
domeniul cardiologiei, neurologiei, pediatriei,
ginecologiei, urologiei, electrofiziologiei și
radiologiei, producție de înregistrări sonore
și/sau video în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, organizare
și coordonare de conferințe, congrese
și simpozioane în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, organizare și
coordonare de cursuri, seminarii, simpozioane
și conferințe în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei, furnizare de
facilități utilizate în scop educațional în
domeniul cardiologiei, neurologiei, pediatriei,
ginecologiei, urologiei, electrofiziologiei și
radiologiei, efectuarea de examene pedagogice
în domeniul cardiologiei, neurologiei, pediatriei,
ginecologiei, urologiei, electrofiziologiei și
radiologiei, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică în domeniul cardiologiei,
neurologiei, pediatriei, ginecologiei, urologiei,
electrofiziologiei și radiologiei.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, consultanță privind îngrijirea sănătății,
analiza serului uman pentru tratamente
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, recoltarea și conservarea
sângelui uman, servicii de scanare cu
colonoscopie, efectuarea examenelor medicale
(sreening), servicii de depistare a diabetului,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, testare genetică în scopuri medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,

servicii de analize medicale pentru diagnosticul
cancerului, servicii spitalicești, servicii de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
de chirurgie oculară cu laser, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, 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 medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, 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, 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.

───────
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(210) M 2022 02724 (111)186588
(151) 14/04/2022
(732) CENTRELE DE EXCELENTA

ARES SRL, STR. TONY
BULANDRA NR. 27, PARTER,
BIROUL 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021968, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CLINICA ARES cardiomed

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.01; 05.05.21

(591) Culori revendicate:albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, consultanță privind îngrijirea sănătății,
analiza serului uman pentru tratamente
medicale, analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, recoltarea și conservarea
sângelui uman, servicii de scanare cu
colonoscopie, efectuarea examenelor medicale
(screening), servicii de depistare a diabetului,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, testare genetică în scopuri medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de analize medicale pentru diagnosticul
cancerului, servicii spitalicești, servicii de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
de chirurgie oculară cu laser, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, 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 medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, 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, 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 (111)186113
(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.

───────
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(210) M 2022 02732 (111)186197
(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

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(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 2022 02735 (111)186114
(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
aparate de încălzire, readaptare a instalațiilor
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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 (111)186115
(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

(591) Culori revendicate:galben, roz, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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
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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 02737 (111)186516
(151) 15/04/2022
(732) SELGROS CASH & CARRY SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SELGROS.SCAN&GO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9.  Aparate de marcat fiscal, scanere
(echipamente de procesare a datelor).
12. Cărucioare de cumpărături.
16. Carduri/cartele din hârtie sau carton,
nemagnetice.
35. Publicitate, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, dezvoltarea de concepte
publicitare, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
marketing, 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], publicarea
de texte publicitare, 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, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

42. Digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronica a datelor.

───────

(210) M 2022 02738 (111)186601
(151) 15/04/2022
(732) ATRA MEDICAL DIVERS SRL,

B-DUL PIPERA, NR. 198/4, BL.
L1B1, PARTER, SCARA 2, AP. 10,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY, STR. NIC. SEBE, NR.
5, BL. S24, ET. 5, AP. 21, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

Be Safe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Instrumente medicale, instrumente manuale
medicale, truse cu instrumente medicale,
aparate și instrumente medicale, instrumente
pentru diagnosticare medicală, instrumente
auditive de uz medical, instrumente
cromatografice pentru uz medical, intrumente
fotometrice de uz medical, intrumente laser
de uz medical, intrumente medicale pentru
taierea tesuturilor, instrumente de testare pentru
diagnosticare medicală, intrumente cu fibra
optică de uz medical, intrumente de masurare
adaptate pentru uz medical, instrumente cu raze
laser pentru uz medical, instrumente medicale
care sunt introduse in interiorul corpului uman.
44. Furnizare de echipamente medicale.

───────
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(210) M 2022 02739 (111)185936
(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

(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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 02743 (111)186589
(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 BARBATI
Formulă premium

15 extracte intense

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.24; 24.09.05; 25.01.25;
26.11.02; 26.01.03

(591) Culori revendicate:alb, roșu, verde,
argintiu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare și preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2022 02744 (111)186116
(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

(591) Culori revendicate:roz, alb, argintiu,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare și preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 02746 (111)186505
(151) 15/04/2022
(732) GEORGE-MARIUS BUCATARU,

SAT PROSCA, JUDEȚ BUZAU,
COMUNA NAENI, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RETROMANELE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, producție de evenimente sportive,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, divertisment
muzical, spectacole muzicale live, organizare de
divertisment muzical, organizare de concursuri
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
servicii de cluburi (discoteci), servicii oferite de
discoteci, servicii de divertisment furnizate în
discoteci.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1293

(210) M 2022 02748 (111)186117
(151) 17/04/2022
(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)

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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(210) M 2022 02757 (111)186142
(151) 18/04/2022
(732) S.C. STYL S.R.L., STR. MATEI

BASARAB NR.4B, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, C. P. 640, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

STIL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, ace
bijuterii pentru pălării, ace de cravată, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace ornamentale din metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, agat ca bijuterie,
agrafe de argint, agrafe de cravată din metale
prețioase, amulete (bijuterii), articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie din lanțuri
răsucite, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, aur filat (bijuterii),
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii-pandantive,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
cap, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,

───────

comercială,  difuzare  de  informații  comerciale,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți.

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
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bijuterii fabricate din argint, bijuterii emailate,
bijuterii din platină, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, bijuterii din cositor,
bijuterii din aur, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii de fildeș, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii confecționate din
sticlă, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări pentru gleznă, brățări folosite
în scop caritabil, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări din mărgele, brățări din metale prețioase,
brățări de prietenie, brățări de plastic sub formă
de bijuterii, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de aur, brățări de argint, brățări cu
mărgele din lemn, brățări (bijuterii), brățări,
brelocuri placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii personale, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru față, cercei placați cu
argint, cercei pentru piercing, cercei pentru body-
piercing, cercei din metale prețioase, cercei
de aur, cercei de argint, cercei cu pandantiv,
cercei, camee (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, caboșoane, butoni din
porțelan, butoni din metale prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă, broșe placate cu aur (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), broșe
(bijuterie), încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele de
fixare, fiind piese de bijuterie, inele de argint,
inele cu sigiliu, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele (bijuterii), imitații de
bijuterii ornamentale, geme (bijuterii), gablonțuri
din bronz, fire din metale prețioase (bijuterii),
diademe, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cruciulițe (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, coliere plastron, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin

perforare în cercei cu prindere stil clips,
chihlimbar (podoabe din -), cercei rotunzi,
cercei placați cu aur, lănțișoare placate cu aur,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare
de bijuterie pentru gleznă, lănțișoare de bijuterie
pentru coliere, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de aur împletite, lănțișoare
de aur, lanțuri de aur, lanțuri de argint, lanțuri
(bijuterii), jad (articole de bijuterie), insigne
metalice (metale prețioase), insigne din metale
prețioase, insigne decorative (bijuterii), insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne cloisonne, inele tip
„eternity”, inele placate cu metale prețioase,
inele placate cu aur, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele din platină,
inele din aur, inele de prietenie, ornamente
personale de metale prețioase, ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane (bijuterii),
medalioane, medalii placate cu metale prețioase,
medalii de aur, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii comemorative, medalii, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri placate cu aur, lanțuri
placate cu argint, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri de cravată din metale prețioase, lanțuri
de bijuterii, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
ștrasuri pentru corp (bijuterii), ștrasuri din
plastic (bijuterii), ștrasuri (bijuterii), verighete,
talismane pentru coliere, talismane pentru
brățări, talismane (bijuterii) din metale comune,
podoabe (bijuterie), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, plasă de lanțuri din metale
prețioase (bijuterii), pietre sintetice (bijuterii),
piese și accesorii pentru bijuterii, perle (bijuterii),
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive din
chihlimbar fiind articole de bijuterie, pandantive,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, agate, agată (în formă
brută), aliaje de argint neprelucrate, aliaje de
metale prețioase (altele decât cele pentru uz
stomatologic), aliaje de platină, aliaje din aur,
aliaje din metale prețioase, argint, argint brut
sau bătut, argint neprelucrat, argint și aliajele
sale, articole semifinisate din metale prețioase
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utilizate în confecționarea articolelor de bijuterie,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, aur, aur brut sau bătut,
calcedonie, perle din chihlimbar presat, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, fir de
argint (bijuterii), fire de argint (bijuterii), mărgele
pentru crearea de bjuterii, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase,
marcasite (bijuterii), lingouri din argint, lingouri
din aliaje de platină, lingouri din aliaje de aur,
lingouri din aliaje de argint, lingouri de platină,
lingouri de metale prețioase, lingouri de aur,
lingouri de argint, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), jais, jaduri, iridiu și aliajele sale,
iridiu, imitații de pietre prețioase, imitații de
perle, imitații de aur, imitație de jais, geme
prețioase și semiprețioase (bijuterii), fire metalice
(metale prețioase), geme naturale (bijuterii), fire
din metale prețioase, rubin, rodiu și aliajele
sale, rodiu, platină și aliajele sale, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase
și semiprețioase, pietre prețioase sintetice,
pietre prețioase semiprelucrate și imitații ale
acestora, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase neprelucrate, pietre prețioase, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), perle
naturale, perle de cultură, perle, peridot, paladiu
și aliajele sale, paladiu, osmiu, osmiu și
aliajele sale, opal, metale prețioase și aliajele
acestora, metale prețioase semiprelucrate,
metale prețioase prelucrate sau semiprelucrate,
zirconiu cubic, topaz, tanzanit fiind pietre
prețioase, strasuri pentru confecționat bijuterii,
spinel (pietre prețioase), smaralde, sardonix
(neprelucrat), safire, ruteniu și aliajele sale,
ruteniu, instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic, ace
pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie), aparate
pentru cronometrarea evenimentelor sportive,
aparate și instrumente de cronometrie, arcuri
de ceas, articole de ceasornicărie, balansiere
(ceasornicărie), brelocuri în formă de ceas,
ceasuri cu brățară, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, cadrane (ceasornicărie), cadrane pentru
ceasornice, cadrane pentru ceasuri, cadrane
solare, casete de arc cu sistem de blocare
a axului (ceasornicărie), casete de prezentare
pentru ceasuri, catarame pentru curele de ceas,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasuri de mână elegante, ceasuri de
mână din platină, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
de mână din argint, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână cu aparate gps,

ceasuri de damă, ceasuri de cronometrare,
ceasuri de buzunar, ceasuri de birou, ceasuri
cu o funcție de memorare, ceasuri cu lanț,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu ceramică, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri automate, ceasornice
și piese de ceasornic, ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasuri-inel
cu led, ceasuri în miniatură, ceasuri placate
cu aur, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru fusuri orare, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru asistente, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
întoarcere automată, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasuri electrice, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
aur, ceasuri digitale cu cronometre automate,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale care includ radiouri, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de șemineu, ceasuri de
sincronizare (ceasuri centrale) pentru controlul
altor ceasuri, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber, ceasuri de masă, închizătoare pentru
ceasuri, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, limbi de ceas, lanțuri de
ceas, instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, cutii de ceas, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
instrumente de ceasornicărie având mecanisme
cu cuarț, curele pentru ceas, nu din piele,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din plastic pentru ceasuri,
cronografe, coroane pentru ceasuri de mână,
ceasuri și ceasuri de mână pentru columbofili,
ceasuri solare, ceasuri sportive, sticlă de ceas,
piese pentru ceasornice, piese și accesorii
pentru instrumente cronometrice, mecanisme
de ceasornic, aliaje de argint, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, cutii din metale prețioase, monede,
lingou de aur, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, decorațiuni de perete
din metale prețioase, figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine
decorative cu acțiune din metale prețioase,
figurine de animale (ornamente) placate cu
metale prețioase, machete (ornamente) din
metale prețioase, bijuterii fantezie, ace (bijuterii),
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imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
cutii pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (montate), cutii
pentru bijuterii (montate), casete de bijuterii,
nemetalice, bijuterii confecționate din aur, cutii
din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii din lemn pentru bijuterii,
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii
din metale prețioase, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, casete de bijuterii
din metale prețioase, lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii placate cu metale
prețioase, genți tip rulou pentru bijuterii, brelocuri
sub formă de bijuterii (decorațiuni mici sau
bagatele), casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, fir de sârmă din
metale prețioase (bijuterii), casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase.
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.

───────

(210) M 2022 02759 (111)186143
(151) 18/04/2022
(732) S.C. STYL S.R.L., STR. MATEI

BASARAB, NR. 4B, JUD. VÂLCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, C. P. 640, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

STIL DIAMONDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, ace
bijuterii pentru pălării, ace de cravată, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace ornamentale din metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, agat ca bijuterie,
agrafe de argint, agrafe de cravată din metale
prețioase, amulete (bijuterii), articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie din lanțuri
răsucite, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, aur filat (bijuterii),
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii-pandantive,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
cap, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii emailate,
bijuterii din platină, bijuterii din pietre prețioase,
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bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, bijuterii din cositor,
bijuterii din aur, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii de fildeș, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii confecționate din
sticlă, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări pentru gleznă, brățări folosite
în scop caritabil, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări din mărgele, brățări din metale prețioase,
brățări de prietenie, brățări de plastic sub formă
de bijuterii, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de aur, brățări de argint, brățări cu
mărgele din lemn, brățări (bijuterii), brățări,
brelocuri placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii personale, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru față, cercei placați cu
argint, cercei pentru piercing, cercei pentru body-
piercing, cercei din metale prețioase, cercei
de aur, cercei de argint, cercei cu pandantiv,
cercei, camee (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, caboșoane, butoni din
porțelan, butoni din metale prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă, broșe placate cu aur (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), broșe
(bijuterie), încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele de
fixare, fiind piese de bijuterie, inele de argint,
inele cu sigiliu, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele (bijuterii), imitații de
bijuterii ornamentale, geme (bijuterii), gablonțuri
din bronz, fire din metale prețioase (bijuterii),
diademe, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cruciulițe (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, coliere plastron, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips,
chihlimbar (podoabe din -), cercei rotunzi,

cercei placați cu aur, lănțișoare placate cu aur,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare
de bijuterie pentru gleznă, lănțișoare de bijuterie
pentru coliere, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de aur împletite, lănțișoare
de aur, lanțuri de aur, lanțuri de argint, lanțuri
(bijuterii), jad (articole de bijuterie), insigne
metalice (metale prețioase), insigne din metale
prețioase, insigne decorative (bijuterii), insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne cloisonne, inele tip
„eternity”, inele placate cu metale prețioase,
inele placate cu aur, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele din platină,
inele din aur, inele de prietenie, ornamente
personale de metale prețioase, ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane (bijuterii),
medalioane, medalii placate cu metale prețioase,
medalii de aur, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii comemorative, medalii, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri placate cu aur, lanțuri
placate cu argint, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri de cravată din metale prețioase, lanțuri
de bijuterii, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
ștrasuri pentru corp (bijuterii), ștrasuri din
plastic (bijuterii), ștrasuri (bijuterii), verighete,
talismane pentru coliere, talismane pentru
brățări, talismane (bijuterii) din metale comune,
podoabe (bijuterie), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, plasă de lanțuri din metale
prețioase (bijuterii), pietre sintetice (bijuterii),
piese și accesorii pentru bijuterii, perle (bijuterii),
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive din
chihlimbar fiind articole de bijuterie, pandantive,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, agate, agată (în formă
brută), aliaje de argint neprelucrate, aliaje de
metale prețioase (altele decât cele pentru uz
stomatologic), aliaje de platină, aliaje din aur,
aliaje din metale prețioase, argint, argint brut
sau bătut, argint neprelucrat, argint și aliajele
sale, articole semifinisate din metale prețioase
utilizate în confecționarea articolelor de bijuterie,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
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în producția de bijuterii, aur, aur brut sau bătut,
calcedonie, perle din chihlimbar presat, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, fir de
argint (bijuterii), fire de argint (bijuterii), mărgele
pentru crearea de bjuterii, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase,
marcasite (bijuterii), lingouri din argint, lingouri
din aliaje de platină, lingouri din aliaje de aur,
lingouri din aliaje de argint, lingouri de platină,
lingouri de metale prețioase, lingouri de aur,
lingouri de argint, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), jais, jaduri, iridiu și aliajele sale,
iridiu, imitații de pietre prețioase, imitații de
perle, imitații de aur, imitație de jais, geme
prețioase și semiprețioase (bijuterii), fire metalice
(metale prețioase), geme naturale (bijuterii), fire
din metale prețioase, rubin, rodiu și aliajele
sale, rodiu, platină și aliajele sale, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase
și semiprețioase, pietre prețioase sintetice,
pietre prețioase semiprelucrate și imitații ale
acestora, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase neprelucrate, pietre prețioase, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), perle
naturale, perle de cultură, perle, peridot, paladiu
și aliajele sale, paladiu, osmiu, osmiu și
aliajele sale, opal, metale prețioase și aliajele
acestora, metale prețioase semiprelucrate,
metale prețioase prelucrate sau semiprelucrate,
zirconiu cubic, topaz, tanzanit fiind pietre
prețioase, strasuri pentru confecționat bijuterii,
spinel (pietre prețioase), smaralde, sardonix
(neprelucrat), safire, ruteniu și aliajele sale,
ruteniu, instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic, ace
pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie), aparate
pentru cronometrarea evenimentelor sportive,
aparate și instrumente de cronometrie, arcuri
de ceas, articole de ceasornicărie, balansiere
(ceasornicărie), brelocuri în formă de ceas,
ceasuri cu brățară, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, cadrane (ceasornicărie), cadrane pentru
ceasornice, cadrane pentru ceasuri, cadrane
solare, casete de arc cu sistem de blocare
a axului (ceasornicărie), casete de prezentare
pentru ceasuri, catarame pentru curele de ceas,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasuri de mână elegante, ceasuri de
mână din platină, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
de mână din argint, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de damă, ceasuri de cronometrare,
ceasuri de buzunar, ceasuri de birou, ceasuri

cu o funcție de memorare, ceasuri cu lanț,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu ceramică, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri automate, ceasornice
și piese de ceasornic, ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasuri-inel
cu led, ceasuri în miniatură, ceasuri placate
cu aur, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru fusuri orare, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru asistente, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
întoarcere automată, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasuri electrice, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
aur, ceasuri digitale cu cronometre automate,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale care includ radiouri, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de șemineu, ceasuri de
sincronizare (ceasuri centrale) pentru controlul
altor ceasuri, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber, ceasuri de masă, închizătoare pentru
ceasuri, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, limbi de ceas, lanțuri de
ceas, instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, cutii de ceas, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
instrumente de ceasornicărie având mecanisme
cu cuarț, curele pentru ceas, nu din piele,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din plastic pentru ceasuri,
cronografe, coroane pentru ceasuri de mână,
ceasuri și ceasuri de mână pentru columbofili,
ceasuri solare, ceasuri sportive, sticlă de ceas,
piese pentru ceasornice, piese și accesorii
pentru instrumente cronometrice, mecanisme
de ceasornic, aliaje de argint, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, cutii din metale prețioase, monede,
lingou de aur, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, decorațiuni de perete
din metale prețioase, figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine
decorative cu acțiune din metale prețioase,
figurine de animale (ornamente) placate cu
metale prețioase, machete (ornamente) din
metale prețioase, bijuterii fantezie, ace (bijuterii),
imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
cutii pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii,
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săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (montate), cutii
pentru bijuterii (montate), casete de bijuterii,
nemetalice, bijuterii confecționate din aur, cutii
din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii din lemn pentru bijuterii,
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii
din metale prețioase, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, casete de bijuterii
din metale prețioase, lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii placate cu metale
prețioase, genți tip rulou pentru bijuterii, brelocuri
sub formă de bijuterii (decorațiuni mici sau
bagatele), casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, fir de sârmă din
metale prețioase (bijuterii), casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase.
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.

───────

(210) M 2022 02760 (111)186144
(151) 18/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ENSKA TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.06

(591) Culori revendicate:galben, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02761 (111)186145
(151) 18/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ENSKA TV HD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.06

(591) Culori revendicate:galben, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02762 (111)186146
(151) 18/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Premier TV 1

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 26.15.09; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, gri, rosu, verde,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02763 (111)186147
(151) 18/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Premier TV HD 1

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 26.15.09

(591) Culori revendicate:alb, gri, rosu, verde,
albastru

(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 02764 (111)186590
(151) 18/04/2022
(732) SONIA TRIFAN, STR. JUSTINIAN,

NR.8, SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Sonia Trifan Luxury dresses S

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 25.01.25; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, administrație comercială.
42. Crearea și menținerea site-urilor web.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1303

(210) M 2022 02771 (111)186578
(151) 18/04/2022
(732) Radulescu Vlad Andrei,

STR.POVERNEI, NR.8, ET 4, AP.8,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STRATA GALLERY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, servicii culturale,
educaționale sau divertisment furnizate de
galeriile de artă, organizarea de expoziții in
scopuri culturale sau educaționale.

───────

(210) M 2022 02772 (111)186577
(151) 18/04/2022
(732) VLAD-ANDREI RADULESCU,

STR. POVERNEI, NR. 8, ET. 4, AP.
8, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AVANPOST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.15.09; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
închirierea echipamentelor audio, antrenare
(instruire), distribuție de filme, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, producții de
film, altele decât filmele publicitare, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de orchestră,
instruire practică (demonstrații), producția de
programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, scrierea de scenarii
de film, scriere de scenarii, altele decât cele
publicitare, compunerea de melodii, subtitrare.

───────
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(210) M 2022 02775 (111)186148
(151) 18/04/2022
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, BD. ION IONESCU DE
LA BRAD, NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013811, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1., BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EXAVET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 26.07.03; 26.07.17

(591) Culori revendicate:rosu, roz, mov, mov
deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul veterinar, servicii
de consiliere, de informare veterinara,
servicii de ținere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul veterinar al
animalelor, administrare de planuri de servicii
veterinare preplătite, gestionare administrativă a
clinicilor veterinare, promovarea responsabilității
veterinare, campanii media de prevenție și
educație pentru sănătatea animalelor, campanii
de informare și comunicare, conducerea
şi administrarea afacerilor pentru cabinete
veterinare, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole, preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și de produse medicale, toate serviciile
de mai sus sunt referitoare la domeniul veterinar,
toate serviciile de mai sus sunt furnizate online
și offline.
41. Servicii educative legate de profesiile din
domeniul veterinar, furnizarea de formare in
domeniul veterinar, servicii caritabile, și anume
educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente
ceremoniale, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, realizare, coordonare și organizare
de conferințe și congrese, servicii de formare

profesională în domeniul veterinar, publicare
de texte veterinare, consiliere în materie de
pregătire veterinara, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul veterinar, proiectare de
filme cinematografice în scopuri veterinare,
servicii de instruire în domeniul veterinar,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
veterinare.
42. Cercetare veterinara, servicii veterinare
de imagistică, stocare electronică de dosare
veterinare, servicii de laborator veterinar, servicii
pentru evaluarea eficienței medicamentelor
veterinare, furnizare de informații și date cu
privire la cercetare și dezvoltare medicală și
veterinară, dezvoltare software , programare și
implementare, programare de software medical-
educativ.
44. Servicii veterinare și servicii conexe activității
veterinare, asistență medicală pentru animale,
asistență veterinara, furnizare de informații și
noutăți în domeniul veterinar, furnizare de
informații despre servicii veterinare, servicii de
informații veterinare oferite pe internet, servicii
de analiză de laborator în cadrul tratamentului
pentru animale, servicii de analiză medicală în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale pentru animale.

───────
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(210) M 2022 02777 (111)186591
(151) 18/04/2022
(732) ECO SYNERGY SA, STRADA

GRIGORE MANOLESCU, NR.
7A, CORP B, CAMERELE NR.
2, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 18 SI 23,
ETAJ 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

eco SYNERGY FULL
RESPONSIBILITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
24.15.01; 26.01.03; 24.17.20

(591) Culori revendicate:gri, mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii publicitare pentru activitatile de
consultanta in materie de protectie a mediului,
analiză a prețului de cost pentru depozitarea,
eliminarea, manipularea și reciclarea deșeurilor,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informațiilor de mediu.
36. Furnizare de informatii financiare cu privire
la protectia mediului inconjurator, furnizare
de informaţii financiare cu privire la industria
financiară implicată în investiţii care au ca
scop mediul înconjurător, servicii de consultanță
financiară și de investiții, furnizare de informații,
consultanță și consiliere în domeniul evaluărilor
financiare.
39. Colectare de deseuri, transfer de
responsabilitate, preluare raspundere extensa a

producatorului, preluare responsabilitate deseuri
de ambalaj.
40. Servicii de reciclare, reciclarea ambalajelor,
valorificarea deseurilor, trasabilitate deseuri
41. Servicii de educare in infrastructura de
colectare a deseurilor.
42. Studii în domeniul protecției mediului,
cercetarea în domeniul protecției mediului,
consultanță în materie de protecție a mediului,
servicii de consultanță în materie de protecție
a mediului, servicii de consultanță privind
cercetarea în domeniul protecției mediului,
cercetare privind analiza deșeurilor, consultanta
in materie de deseuri, servicii de consultanță
în materie de eficiență energetică, consultanță
în domeniul utilizării și conservării energiei,
servicii de consultanță și consultanță în domeniul
mediului pentru guverne și întreprinderi, servicii
de consultanță în materie de poluare a mediului.

───────

(210) M 2022 02779 (111)186419
(151) 18/04/2022
(732) VP GASTROMED SRL, STR. GH.

IVANESCU NR. 53-57, SC. 4, JUD.
TIMIȘ, TIMISOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) VP GASTROMED SRL, STR.
GHEORGHE IVANESCU, NR. 53
- 57, SC. 4, AP. 15, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

GastroTM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale
───────
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(210) M 2022 02781 (111)186149
(151) 18/04/2022
(732) ALEXANDRU MITOI, STR SIMON

BOLIVAR 7, BUCURESTI, 011905,
ROMANIA

(540)

INDIGODZ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
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 02788 (111)186221
(151) 19/04/2022
(732) VICMAR DEVELOPMENT S.R.L.,

B-DUL NICOLAE GRIGORESCU,
NR. 27, BL Y9C, AP. 15, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030436, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

Copii cu-minți deschise

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 02.05.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 26.01.03

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru
turcoaz, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicații imprimate, cărți, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
cărți pentru copii, publicații educative, anuare
(publicații tipărite), agende cu index, caiete
de activități individuale, caiete de activități
pentru copii, publicații promoționale, reviste
(publicații periodice), cărți educative, materiale
educative tipărite, afișe, agende, articole de
papetărie pentru birou, blocnotesuri, broșuri,
caiete, calendare, cartonașe ilustrate, creioane
colorate, cursuri tipărite, diplome imprimate,
fluturași publicitari, formulare (imprimate),
jurnale, materiale educative și didactice,
materiale tipărite pentru instruire, articole de
papetărie, planificatoare lunare, pliante.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
asistență profesională individualizată (coaching),
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servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, coaching personal (formare),
coaching pentru viață (instruire), consultanță în
materie de formare, consultanță profesională
referitoare la educație, academii (educație),
coordonare de cursuri, coordonare de cursuri
de instruire, cursuri de dezvoltare personală,
furnizare de centre de pregătire, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
furnizare de instruire în materie de tehnici de
comunicare, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, instruire în tehnici de comunicare,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de cursuri de instruire, organizare de evenimente
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de expoziții în scop de instruire,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
programe de instruire pentru tineri, organizare
de seminarii, organizare de sesiuni de formare,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de seminarii,
servicii educaționale de tip coaching, servicii
educaționale pentru copii, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale
copiilor, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale ale copiilor, organizare
de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea de
congrese, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, servicii de pregătire sau educare
în domeniul coaching pentru viață.

───────

(210) M 2022 02798 (111)186150
(151) 19/04/2022
(732) MADALINA SANTA, STR.

FANULUI NR. 3, JUDETUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520024, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E, SC. B, AP.
9, JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

SZIKRA LOCAL
CREATIVE CUISINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.03.15

(591) Culori revendicate:auriu (HEX#f9bb04),
negru (HEX#231f20)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de catering în exterior, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de bufet, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, rezervări la restaurant, servicii
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oferite de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ceainărie,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii oferite de baruri,
servicii ale barurilor, furnizare de informații
referitoare la baruri, servicii oferite de snack-
baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-
cafe, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii de catering, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering mobil, serviciu de
catering pentru institutii, servicii de catering
pentru scoli, servire de alimente si bauturi în
restaurante si baruri.

───────

(210) M 2022 02800 (111)186151
(151) 19/04/2022
(732) NOBILIS LARIX SRL, SAT

SACARENI NR. 134, JUDETUL
MURES, COM. ERNEI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

COFFEE ADDICTED SOCIETY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora.
───────

(210) M 2022 02805 (111)186152
(151) 19/04/2022
(732) STAREA NAȚIEI S.R.L., STR.

NICOLAE FILIMON NR. 11, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
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)

VAX POPULI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, difuzare de anunțuri, servicii
de promovare, sondaje de opinie, publicitate,
inclusiv închiriere şi comercializare de spaţiu
publicitar, respectiv punerea la dispoziţia terţilor
a unor spaţii publicitare pentru promovarea
produselor/serviciilor proprii în cadrul emisiunilor
de radio/televiziune, publicaţiilor online şi offline,
portalurilor şi site-urilor web, conducerea şi
administrarea afacerilor.
38. Radiodifuziune și transmitere de programe
radio, transmisie și difuzare de date, transmisii
audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, servicii de
telecomunicații, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicații prin rețele
electronice, servicii de podcasting, transmisie de
podcasturi, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, difuzare de programe şi emisiuni
de radio şi de televiziune prin intermediul
unui portal web, prin internet sau alte reţele
electronice, transmisii audio, video şi multimedia
prin internet şi alte reţele de comunicaţii, servicii
de forumuri de discuţii pe internet, furnizarea
accesului la conţinut multimedia on-line, servicii
de comunicare pentru transmisia de informaţii.
41. Creare (redactare) de conținut educațional
pentru filmulete si alte materiale video,
creare (redactare) de filmulete educationale,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi si interviuri, creare
(redactare) de podcast-uri, creare (redactare)
de interviuri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, producţie de podcast-
uri, divertisment radiofonic, furnizare de publicații
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electronice online, nedescărcabile, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de editare, servicii de editare
și înregistrare muzicale, publicare multimedia,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
editare de publicații, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, difuzare de materiale
educative, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, servicii pentru difuzarea de
înregistrări video, producție de materiale video,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, divertisment, realizare
de emisiuni de televiziune şi programe tv
furnizate online prin intermediul unui portal web,
prin internet sau alte reţele electronice, servicii
de divertisment de televiziune, inclusiv cele
furnizate on-line prin intermediul unui portal
web, al internetului sau altor reţele electronice,
producţie de conţinut media, respectiv, producţie
de televiziune, de înregistrări audio-video, de
muzică, de filme cinematografice şi de animaţie,
furnizare de conţinut digital inclusiv de programe
TV, muzică şi filme pe internet sau în altă reţea
electronică, toate în scopuri de divertisment
sau educative, furnizare de blog-uri şi vlog-
uri, publicare de materiale care pot fi accesate
prin internet, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea, în format difuzat sau descărcabil,
de materiale video, pentru utilizare on-line, în
reţele de calculatoare mondiale sau locale,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
youtube.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────

(210) M 2022 02806 (111)186153
(151) 19/04/2022
(732) VEL PITAR S.A., BULEVARDULUI

PIERRE DE COUBERTIN NR. 3-5,
BUCUREŞTI, CLADIREA OFFICE
BUILDING, ET. 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021901, ROMANIA

(540)

Doi Frați

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01; 02.05.22; 02.05.23;
20.07.02; 25.01.05; 25.07.20; 25.07.21

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7719C), albastru (Pantone 7458C),
roșu (Pantone 711C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────
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(210) M 2022 02807 (111)186570
(151) 19/04/2022
(732) BACKSTAGE PEOPLE S.R.L.,

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918
NR. 8, CAMERA 2, BLOC M27,
SCARA 1, ETAJ 1, AP.7, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

GRĂDINA MONTEORU

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.04; 26.05.08

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, servicii de înscriere și de rezervare
de bilete la evenimente în domeniul sporturilor
electronice, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de rezervare

43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante tip fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, 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 catering,
servicii de catering hotelier, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spitale, închiriere de echipament de
catering, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale

de bilete și locuri la evenimente recreative
și de petrecere a timpului liber, pregătire în
domeniul cateringului, divertisment muzical,
organizarea de spectacole muzicale, educație
muzicală, producția de muzică, înregistrări de
muzică, organizare de spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, prezentare de
concerte muzicale, organizare de spectacole
muzicale, organizare de concerte muzicale
pentru televiziune, concerte muzicale pentru
radio, prezentare de spectacole muzicale,
reprezentații muzicale în direct, producție de
spectacole muzicale, închiriere de instrumente
muzicale, producție de videouri muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, servicii
de mixare muzicală, producere de concerte
muzicale, organizare de concerte de muzică
în direct, interpretare de muzică și canto,
organizare de spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de
divertisment muzical animat.
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cu asistență medicală, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, 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, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, 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.

───────

(210) M 2022 02819 (111)186594
(151) 19/04/2022
(732) IOANA KOHALMI-SZABO, STR.

VARFUL INALT, NR. 53, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Alsim
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcții și demolări de clădiri, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere
și siguranță, reparații și întreținere de clădiri,
întreținerea și repararea anvelopelor, reparaţii,
întreţinere şi alimentare cu carburant pentru
vehicule, instalare, întreținere și reparații pentru
ascensoare și lifturi, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, servicii de curățenie, construcții
rutiere, construcții civile, construcții navale,
consultații pentru construcții, construcții de
șosele, construcții de străzi, servicii de
construcții.

───────

(210) M 2022 02823 (111)186276
(151) 20/04/2022
(732) NARPO CONSULT SRL, STR.

ORȘOVA NR. 6, BL. G1, SC. 3,
AP. 38, PARTER, SECTOR 6,
BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 05.03.14;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, aparate de ras.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț online cu ridicata și cu
amănuntul.
44. Servicii medicale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

narpo 
MAGAZIN 

CU PREȚURI CORECTE
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(210) M 2022 02824 (111)186721
(151) 20/04/2022
(732) NEMO INVESTMENT VEHICLE

S.A ., CALEA VICTORIEI,
NR. 63-81, CORP I2, ETAJ 1,
CAMERELE 2,3,4,5,9,10 ȘI CORP
I1, ETAJ 1, CAMERA 47, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

ARISTOCOOL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.03; 26.03.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
catering, servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bistro,
servicii de cafenea, snack-bar și autoservire,
servicii pentru prepararea mâncărurilor şi a
băuturilor, servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, furnizare de spaţii special amenajate
pentru expoziţii, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe.

───────

(210) M 2022 02828 (111)186154
(151) 20/04/2022
(732) CENTRUL CULTURAL VRANCEA,

STR. MITROPOLIT VARLAAM,
NR. 48BIS, JUDEȚ VRANCEA,
FOCȘANI, 620118, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

GRUPUL FOLCLORIC CETINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02835 (111)186155
(151) 20/04/2022
(732) MINIPROD SRL, STR VIDIN,

NR 64, SC. B, AP. 18, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730133, VASLUI,
ROMANIA

(540)

M

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 05.05.04; 05.07.02

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Ulei de floarea-soarelui comestibil.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1313

(210) M 2022 02836 (111)186156
(151) 20/04/2022
(732) AUTODELUXE ELECTRIC SRL,

STRADA TEIULUI, NR. 6, BL. H1,
AP. 1, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, 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)

DELUXE ELECTRIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.13; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru, verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit, mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, mașini de legat, maşini pentru mișcare
și manevrare, mașini de împachetat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, maşini pentru măturare,
curățare și spălare, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mopuri electrice cu
aburi, aparate de curățat cu aburi, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini și
dispozitive de lipit și sudură, maşini de lipit
și sudură, mașini și aparate de procesat și
preparat alimente și băuturi, mașini pentru
fabricarea pastelor, mașini de tăiat pastele
făinoase, dispozitive de curățat cartofi (mașini
electrice), roboți de bucătărie (maşini), mașini
electrice de bucătărie, mixere de bucătărie,
electrice, frământătoare (mașini electrice de
bucătărie), unelte și ustensile electrice de
bucătărie, aparate electrice de bucătărie pentru
râșnit, aparate (electrice, de bucătărie) pentru
felierea alimentelor, roboți de bucătărie electrici
pentru alimentele bebelușilor, mașini de feliat
(acționate electric) folosite în bucătărie, aparate

electrice de bucătărie pentru tăiere, amestecare,
presare, mașini electrice de tăiat carne, folosite
în bucătărie, mașini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
mașini pentru fabricarea tăițeilor, răzătoare
electrice, răzătoare pentru legume, răzătoare
pentru uz caznic, mașini pentru placare, mașini
de pulverizat, pistol de vopsit pentru aplicarea
vopselei.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, componente electrice și electronice,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, baterii și părțile lor, acumulatori și
părțile lor, baterii, baterii pentru vehicule,
acumulatori, încărcătoare, alimentatoare pentru
acumulatoare, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, baterii electrice pentru
vehiculele electrice, baterii reîncărcabile, cabluri
și fire, cabluri prelungitoare, prelungitor
electric, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive de
control și regulatoare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipamente de
comunicare, dispozitive audio și receptoare
radio, difuzoare (echipamente audio), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
invertoare (electricitate), dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, camere video de supraveghere,
aparate de supraveghere vizuală, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, căști,
suporturi de perete adaptate pentru ecrane de
televizor, dispozitive de măsurare, instrumente
pentru măsurarea temperaturii, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipament
pentru răcire și înghețare, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, filtre pentru uz industrial și
casnic, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații de uscare,
luminatoare led, benzi cu led, lămpi cu led, becuri
cu led, lămpi de siguranță cu leduri, aeroterme
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electrice (de uz casnic), calorifere, convectoare,
purificatoare de aer, purificatoare de apa.
12. Vehicule și mijloace de transport, dispozitive
și echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, vehicule electrice
terestre, biciclete electrice, triciclete electrice,
trotinete electrice, scutere electrice, masinute
electrice.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă,
biciclete (jucării), triciclete electrice (jucării),
trotinete (jucării), scutere (jucării), masinute
(jucării), decorații festive, cadouri surpriză pentru
invitații la petreceri și pomi de crăciun artificiali.
35. Publicitate, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de articole
electronice,electrocasnice, vehicule electrice
terestre, biciclete electrice, triciclete electrice,
trotinete electrice, scutere electrice, masinute
electrice, jucarii, acumulatori si accesorii pentru
biciclete, telefoane, aparate radio, televizoare
led, smart tv, boxe bluetooth, accesorii it, masini
de spalat, biciclete si trotinete, 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 vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
toate aceste servicii in legatura cu articole
electronice,electrocasnice, vehicule electrice
terestre, biciclete electrice, triciclete electrice,
trotinete electrice, scutere electrice, masinute
electrice, jucarii, acumulatori si accesorii pentru
biciclete, telefoane, aparate radio, televizoare
led, smart tv, boxe bluetooth, accesorii it, masini
de spalat, biciclete si trotinete, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, furnizarea
de informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii de
asistenţă si consultanţă comercială, servicii de
agenţii de import-export, publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi on-

line într-o reţea computerizată, servicii oferite de
magazine online şi lanţuri de magazine.

───────

(210) M 2022 02838 (111)186458
(151) 20/04/2022
(732) SC MEGA CONSTRUCT METAL

SRL, STR. ION GHICA, NR 240A,
RACARI, JUD. DAMBOVIŢA,
RĂCARI, 137386, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

ARTEGA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.01.03; 26.04.05

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
albastru deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilă și mobilier.
───────
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(210) M 2022 02843 (111)186296
(151) 20/04/2022
(732) MARINA & SANTIS SRL,

STATIUNEA MAMAIA, JUDETUL
CONSTANTA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI, NR.1, BL.94B,
SC.B, AP.76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

MH MAPAMOND HOTELS
Explore. Dream. Discover

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.02; 01.05.23

(591) Culori revendicate:alb, albastru inchis,
bej

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru restaurant, administrarea hotelurilor,
administrarea vânzărilor, administrație
comercială, consultanță în afaceri, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în afaceri, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice

globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, publicare de
materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenții de import și export, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie de
organizare și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de management hotelier (pentru terți),
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, 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 prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii publicitare pentru
hoteluri.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
bufete cu autoservire, cazare temporară, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, cazare
temporară oferită de ferme de agreement,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații hoteliere printr-un site
web, furnizare de informații online despre
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rezervări de cazare pentru concediu, 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 locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
în hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
închiriere de construcții transportabile, închiriere
de locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de informații hoteliere, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de cazare temporară, organizare de mese
la hoteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, preparare de mâncare spaniolă
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
turiști, restaurante specializate în preparate la
grătar, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de hoteluri, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii ale
agențiilor de cazare, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de catering hotelier, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering, servicii de cazare
hotelieră, servicii de cazare în stațiuni turistice,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
temporară, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de rezervare
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
electronice de informații cu privire la hoteluri,
servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea

de cazare temporară, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2022 02844 (111)186294
(151) 20/04/2022
(732) MARINA & SANTIS SRL,

STATIUNEA MAMAIA, JUDETUL
CONSTANTA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI, NR.1, BL.94B,
SC.B, AP.76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

MW MAPAMOND WELLNESS
Explore. Dream. Discover

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.02; 01.05.23

(591) Culori revendicate:alb, bej, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de fitness,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, consultanță privind administrarea
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comercială a cluburilor de sănătate, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, servicii de prelucrare
de date în domeniul sănătății, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în afaceri, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenții de import și export, servicii de
comenzi online, servicii de consultanță și
asistență în domeniul strategiei comerciale,
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 referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
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 internaționale, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii de
consultanță (comercială) privind deschiderea de
francize, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet.
41. Consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale cu scop cultural,
educational sau de divertisment, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, furnizare
de activități recreative, furnizare de instalații

pentru activități sportive de recreere, furnizare
de servicii de săli și cluburi de sport, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de servicii de divertisment, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
sport și fitness, organizarea de cursuri de
fitness aerian (aerial fitness), coordonarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, administrare de centre de fitness,
servicii sportive și de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), servicii oferite
de centrele de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii de formare
în domeniul fitnessului, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizare
de informații cu privire la domeniul fitness-ului
prin intermediul unui portal online, pregătire
în domeniul fitnessului, consultanță în materie
de fitness, activități sportive și culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportive, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
organizare de turnee sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, indrumare
(coaching) sportiva, educație sportiva, servicii
de educație sportiva, organizarea de cursuri
de pregătire sportive, rezervare de instalații
sportive, organizare de evenimente sportive
și de competiții sportive, servicii de pregătire
sportive, organizarea de competiții sportive,
exploatare de locații sportive, furnizare de săli
de sport, activități sportive și de recreere, servicii
furnizate de cluburi sportive, organizare de
activități sportive și competiții, organizarea de
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, servicii de educare sportive, furnizarea
de săli de sport, organizare de antrenamente
de sport, organizarea de cursuri de pregătire
în activități sportive, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizare de instalații
pentru săli de sport, organizare de cursuri
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de instruire legate de sport, închiriere de
echipament și instalații sportive, facilități de
înot, instalații pentru înot, exploatarea de bazine
de înot, furnizare de piscine de înot, furnizare
de instalații pentru bazine de înot, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, lecții de
înot, organizarea de cursuri de înot, servicii
de agreement, cluburi de agrement cu instalații
sportive, centre despre viața marină (agrement),
băi publice (piscine), închiriere de piscine,
servicii pentru complexe de piscine și tobogane
cu apă, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, servicii
pentru parcuri sportive, parcuri de distracție,
exploatarea parcurilor acvatice, furnizare de
parcuri acvative, divertisment de tipul parcurilor
acvatice și centrelor recreative, coordonare
de cursuri de întreținere a condiției fizice,
servicii de cluburi de sănătate (antrenamente),
organizarea de cursuri de instruire privind
sănătatea, educație cu privire la sănătatea fizică,
formare privind sănătatea și starea de bine,
servicii de instruire privind sănătatea la locul
de muncă, furnizare de centre de recreere,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
de divertisment în centre de vacanță, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, prestarea de
servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, educație în domeniul
sănătății, furnizare de servicii educative în
domeniul sănătății.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
un centru spa, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de medicină sportive, servicii
de consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de masaj, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere în materie de
sănătate, servicii de sănătate prin hidroterapie,
servicii medicale și de sănătate, furnizare de
informatii referitoare la sanitate, consultanță
profesională în materie de sănătate, servicii
de stațiuni balneare pentru sănătate, servicii
de baie termală pentru sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii balneare
pentru sănătatea şi bunăstarea corpului şi a
spiritului, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de
lungă durată, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu.

───────

(210) M 2022 02845 (111)186537
(151) 20/04/2022
(732) MARINA & SANTIS SRL,

STATIUNEA MAMAIA, JUDETUL
CONSTANTA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI, NR.1, BL.94B,
SC.B, AP.76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

ME MAPAMOND EVENTS
Explore. Dream. Discover

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.02; 01.05.23

(591) Culori revendicate:alb, bej, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, organizare și coordonare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, organizarea întâlnirilor de afaceri,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, administrare a
afacerilor pentru hoteluri din stațiuni turistice,
administrație comercială, consultanță în afaceri,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
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reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, publicare
de materiale publicitare online, publicitate radio
și de televiziune.
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, furnizare de activități
recreative, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere, furnizare de servicii de săli
și cluburi de sport, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri de divertisment, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole vizuale, organizare și coordonare de
baluri, organizarea de baluri, organizarea de
evenimente culturale și artistice, pregătire în
sectorul restaurantelor, prezentarea prestaţiilor
live, servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru dans,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de spații pentru parcuri de distracții.
43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), asigurare de spații de cazare pentru
turiști, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme

de agreement, fast-fooduri, furnizare de cazare
pentru vacanțe, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații online despre rezervări de
cazare pentru concediu, furnizare de informații
pe internet despre cazare, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, furnizare
de săli de conferințe, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de spații și materiale pentru târguri și
expoziții, 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 special amenajate pentru expoziții,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere de locuri de cazare pentru vacanțe,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, închirieri de
spații de cazare temporară, 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, preparare de mâncare destinată
consumului imediat, prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii contractuale
de alimentație, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii de organizare de banchete, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de restaurante fast-
food, servire de mâncare destinată consumului
imediat.

───────
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(210) M 2022 02849 (111)186295
(151) 20/04/2022
(732) MARINA & SANTIS SRL,

STATIUNEA MAMAIA, , JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

MG MAPAMOND GROUP
Explore. Dream. Discover.

(531) Clasificare Viena: 01.17.02; 01.05.23;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, bej, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru restaurant, administrarea afacerilor
pentru hoteluri, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, consultanță în afaceri,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță profesională în afaceri, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind administrarea

hotelurilor și managementul hotelier, servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei
comerciale, servicii de management hotelier
(pentru terți), servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, 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 prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii publicitare pentru hoteluri, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, organizarea întâlnirilor
de afaceri, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-line
pe internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, publicare de materiale publicitare online,
publicitate radio și de televiziune, consultanță
privind managementul cluburilor de fitness,
consultanță privind operațiunile comerciale ale
cluburilor de fitness, promovare de competiții
și evenimente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, consultanță
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privind operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, servicii de prelucrare de
date în domeniul sănătății, publicitate online,
servicii de agenții de import și export, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor 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 internaționale, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de consultanță (comercială)
privind deschiderea de francize, servicii de
vânzare cu amănuntul în echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet.
37. Întreținerea navelor, transformarea navelor
(servicii de reparații), dezmembrare de nave,
montare de interioare pentru nave, reparare
și întreținere de nave, servicii de lansare la
apă pentru nave, furnizare de informații privind
construirea de nave, servicii de construcții de
echipamente de apărare pentru nave, reparații
sau întreținere de nave, întreținere și reparații
de coci de nave, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de nave, instalare
de echipament maritim, reparații subacvatice,
sudură pentru reparații, reparații de utilaje,
reparații sau întreținere de mașini și aparate de
încărcare-descărcare, reparații sau întreținere
de aparate și echipamente pentru scufundări,
întreținere și reparații de motoare, reparare
și întreținere de iahturi, construire de iahturi,
instalare de interioare de iahturi, remodelări,
renovări, revizii și reparații de iahturi și bărci,
servicii de construcții navale, servicii de șantier
naval, reparații navale, reparare și întreținere
de echipamente pentru sporturi și fitness,
reparare și întreținere de articole de gimnastică
și sport, servicii de construcții de bazine de
înot, construcție de complexuri cu piscine de
înot, aplicarea de căptușeli în bazinele de înot,
aplicare de tencuială pe suprafețele bazinelor de
înot, întreținerea piscinelor, întreținere și reparații
de echipament sportive.
39. Servicii de turism privind organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, 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, servicii
furnizate de agenții de transport, servicii de
agenții de voiaj pentru călătorii cu omnibuzul,
agenții de rezervare a călătoriilor, rezervări
prin agenții de tururi de oraș, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de
agenții pentru călătorii cu avionul, servicii
de rezervare oferite de agenții de închirieri
de mașini, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizarea de excursii, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de excursii
și croaziere, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, organizare de
excursii, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de organizare de excursii
pentru turiști, organizare de excursii incluse în
pachetele de vacanță, organizare și rezervare
de excursii, organizare de croaziere, organizare
de tururi, organizare de zboruri, organizare de
expediții, organizarea de călătorii, organizare
de rute turistice, organizarea transportului cu
taxiul, organizarea transportului de pasageri,
organizare de călătorii de afaceri, organizare de
călătorii cu avionul, organizare de călătorii în
străinătate, organizare de călătorii cu autocarul,
organizare de călătorii și croaziere, organizare
și intermediere de călătorii, organizare de
călătorii de vacanță, organizarea transportului de
pasageri cu vapoare, organizarea transportului
de pasageri cu avionul, servicii pentru
organizarea transportului de călători, organizare
și realizare de vizite turistice, organizarea de
călătorii, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de circuite și vizite turistice,
organizarea închirierii de vehicule, organizare și
rezervare de croaziere, organizare și rezervare
de călătorii, agenți pentru organizarea de
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, serviciile de agenție
pentru organizarea de circuite turistice, servicii
de chartere cu ambarcațiuni, iahturi, bărci și
vehicule maritime, depozitare de ambarcațiuni,
iahturi, bărci și de vehicule maritime, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime depozitare de iahturi, descărcare de
nave, furnizare de informații despre servicii
de transport maritim, furnizare de nave
de croazieră pentru călătorii, furnizarea de
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instalații pentru acostarea navelor, încărcarea
containerelor de marfă pe nave, încărcarea în
containere a încărcăturilor navale, încărcarea
navelor, încărcarea navelor cu marfă, închiriere
de containere pentru sectorul transporturilor
navale, închirieri (charter) de vapoare, închirieri
(charter) de iahturi, închirieri de locuri de
acostare pentru nave, închirieri de nave,
localizare și urmărire de transporturi cu nave
(informații referitoare la transporturi), organizare
de transporturi maritime de mărfuri, organizare
transportului aerian, feroviar și maritim de
pasageri, organizarea expedierii de colete
pe cale maritimă sau aeriană, organizarea
serviciilor de transport terestru, maritim și
aerian, organizarea transportului de pachete pe
cale maritime, organizarea transportului terestru,
maritim și aerian, organizarea transporturilor
rutiere, feroviare, maritime și aeriene de
personae, remorcare de nave, remorcare de
nave maritime, remorcare maritime, remorcarea
navelor, salvare de nave, servicii de croazieră pe
iahturi, servicii de expediere a mărfurilor pe cale
maritime, servicii de nave de croazieră, servicii
de remorcare maritime, servicii de reparare
de nave, servicii de rezervare pentru transport
pe cale maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de salvare a vaselor
navale, servicii de tractare maritime, servicii
de transport cu nave de croazieră, servicii de
transport maritim pentru mărfuri, servicii de
transport naval, servicii portuare pentru nave
și bărci, transport de colete pe cale maritime,
transport de mărfuri între porturi maritime,
transport de pasageri cu nave de croazieră,
transport de persoane și de produse pe cale
terestră, aeriană și maritime, transport maritim,
transport maritim containerizat, transport maritim
de mărfuri, transport naval al containerelor de
marfă, transport naval de mărfuri, agenții pentru
organizarea de călătorii.
41. Consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, furnizare
de activități recreative, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, furnizare
de servicii de săli și cluburi de sport, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de servicii de divertisment, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),

servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
sport și fitness, organizarea de cursuri de
fitness aerian (aerial fitness), coordonarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, administrare de centre de fitness,
servicii sportive și de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), servicii oferite
de centrele de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii de formare
în domeniul fitnessului, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizare
de informații cu privire la domeniul fitness-ului
prin intermediul unui portal online, pregătire
în domeniul fitnessului, consultanță în materie
de fitness, activități sportive și culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportive, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
organizare de turnee sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, îndrumare
sportivă (coaching), educație sportivă, servicii de
educație sportivă, cursuri de pregătire sportivă,
rezervare de instalații sportive, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
servicii de pregătire sportivă, organizarea de
competiții sportive, exploatare de locații sportive,
furnizare de săli de sport, activități sportive
și de recreere, servicii furnizate de cluburi
sportive, organizare de activități sportive și
competiții, organizarea de cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, servicii
de educare sportive, furnizarea de săli de
sport, organizare de antrenamente de sport,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizare de instalații pentru săli de
sport, organizare de cursuri de instruire legate
de sport, închiriere de echipament și instalații
sportive, facilități de înot, instalații pentru înot,
exploatarea de bazine de înot, furnizare de
piscine de înot, furnizare de instalații pentru
bazine de înot, punere la dispoziție de bazine
de înot publice, lecții de înot, organizarea de
cursuri de înot, servicii de agreement, servicii
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
centre despre viața marină (agrement), servicii
de băi publice (piscine), închiriere de piscine,
servicii pentru complexe de piscine și tobogane
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cu apă, parcuri de distracție și tematice, târguri
(cu excepția celor cu scop comercial sau
publicitar), grădini zoologice și muzee, servicii
pentru parcuri sportive, parcuri de distracție,
exploatarea parcurilor acvatice, furnizare de
parcuri acvative, divertisment de tipul parcurilor
acvatice și centrelor recreative, coordonare de
cursuri de întreținere a condiției fizice, servicii de
cluburi de sănătate (antrenamente), organizarea
de cursuri de instruire privind sănătatea,
educație cu privire la sănătatea fizică, formare
privind sănătatea și starea de bine, servicii de
instruire privind sănătatea la locul de muncă,
furnizare de centre de recreere, servicii ale
centrelor de divertisment, servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
ale centrelor educative privind furnizarea de
cursuri de instruire, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre
after-school, educație în domeniul sănătății,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole vizuale, organizare și coordonare de
baluri, organizarea de baluri, organizarea de
evenimente culturale și artistice, pregătire în
sectorul restaurantelor, prezentarea prestaţiilor
live, servicii de divertisment furnizate de
hoteluri, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare de
spații pentru dans, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare de
spații de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de spații pentru parcuri de
distracții.
43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), asigurare de cazare temporară pentru
lucru, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii de bufete cu autoservire, cazare
temporară, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agreement, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, furnizare de informații hoteliere printr-
un site web, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,

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 locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare la
hoteluri, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de locuri de cazare
pentru petrecerea vacanțelor, închirieri de
spații de cazare temporară, informații hoteliere,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de cazare pentru turiști,
organizare de banchete, organizare de cazare
temporară, organizare de mese la hoteluri,
organizare și furnizare de cazare temporară,
preparare de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
pentru turiști, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, rezervare de cazare
temporară sub formă de case de vacanță,
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
rezervare pe internet de cazare temporară,
rezervări de hoteluri, rezervări de spații de
cazare temporară, servicii ale agențiilor de
cazare, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervare de camere de hotel, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de catering hotelier, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering, servicii de cazare
hotelieră, servicii de cazare în stațiuni turistice,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
temporară, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de rezervare
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
electronice de informații cu privire la hoteluri,
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servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii contractuale de
alimentație, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de cazare
pentru reuniuni, servicii de organizare de
banchete, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share), închirieri de spații de cazare temporară
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, servicii de rezervare a
locurilor de cazare (time-share), servicii de fast
food la pachet, servicii de fast-fooduri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
un centru spa, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de medicină sportive, servicii
de consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de masaj, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere în materie de
sănătate, servicii de sănătate prin hidroterapie,
servicii medicale și de sănătate, furnizare de
informatii referitoare la sanitate, consultanță
profesională în materie de sănătate, servicii
de stațiuni balneare pentru sănătate, servicii
de baie termală pentru sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii balneare
pentru sănătatea şi bunăstarea corpului şi a
spiritului, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de
lungă durată, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu.

───────

(210) M 2022 02851 (111)186666
(151) 20/04/2022
(732) MAGIC GAMES AB SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 55, BIROUL
102E, ETAJ 1, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL, ADMINISTRATIV A2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Magic SALA DE JOCURI

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 17.02.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17;
07.03.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, negru, argintiu,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Operarea de săli de jocuri de noroc,
și anume exploatarea de aparate de tip
slot-machine și rulete electronice în locații
specializate (spații special amenajate) în care
clienții au posibilitatea să participe la joc și
să plaseze pariuri, furnizarea de servicii de
pariuri în cotă fixă, de jocuri de noroc, atât
în spaţii fizice, cât și pe platforme online, pe
site-uri web dedicate activității de jocuri de
noroc online, furnizare de săli pentru aparate
de jocuri tip slot-machine, organizarea de loterii/
tombole, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri.

───────
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(210) M 2022 02855 (111)186388
(151) 21/04/2022
(732) GHEORGHE ADELIN BORDÎNC,

BD. 1 DECEMBRIE 1918,
NR.32, SC.B, AP.17, JUDETUL
MEHEDINTI, ORSOVA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

BELLAIR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Dispozitive electronice pentru inhalarea de
aerosoli cu nicotină, soluții de nicotină lichidă
pentru utilizare în țigări electronice.

───────

(210) M 2022 02870 (111)186417
(151) 21/04/2022
(732) MAGIC GAMES AB SRL, CALEA

FLOREASCA, NR. 55, BIROUL
102E, ETAJ 1, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A,
PARTER, SPAȚIUL ADMINISTRATIV
A2, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Magic SALA DE JOCURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
17.02.01; 26.04.01; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu, negru, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Operarea de săli de jocuri de noroc,
și anume exploatarea de aparate de tip

slot-machine și rulete electronice în locații
specializate (spații special amenajate) în care
clienții au posibilitatea să participe la joc și
să plaseze pariuri, furnizarea de servicii de
pariuri în cotă fixă, de jocuri de noroc, atât
în spaţii fizice, cât și pe platforme online, pe
site-uri web dedicate activității de jocuri de
noroc online, furnizare de săli pentru aparate
de jocuri tip slot-machine, organizarea de loterii/
tombole, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri.

───────

(210) M 2022 02872 (111)186457
(151) 21/04/2022
(732) VERDINO GREEN FOODS

SRL, DN1, KM 392+600, COM.
GALDA DE JOS, OIEJDEA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP. 1,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Mr Plantel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 29.01.02; 29.01.05

(591) Culori revendicate:crem (Pantone
7677C), mov (Pantone 9140C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse lactate și înlocuitori, înlocuitori de
smântână, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
unt, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de lapte fermentaţi, înlocuitori de
frișcă pentru băuturi, lapte de orez (înlocuitor de
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lapte), frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), înlocuitori de lapte pe bază de plante,
băuturi pe bază de ovăz (înlocuitor de lapte),
lapte de cânepă destinat utilizării
ca înlocuitor de lapte, înlocuitori de lapte, nu pe
bază de produse lactate, băuturi pe bază de soia
utilizate ca înlocuitori de lapte, înlocuitor de frișcă
lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut de
lapte, frișcă vegetală, băuturi pe bază de lapte
de cocos, băuturi pe bază de lapte de migdale,
băuturi pe bază de lapte de arahide, deserturi pe
bază de lapte artificial, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de cafea.
30. Înlocuitor de cremă, înlocuitor de înghețată,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, inlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, băuturi pe
bază de înlocuitori de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de înghețată, băuturi pe
bază de ciocolată cu lapte, băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
preparate (produse de patiserie), înghețată care
nu e preparata din produse lactate, băuturi pe
bază de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte.

───────

(210) M 2022 02880 (111)186157
(151) 21/04/2022
(732) MACROMEX SRL, CALEA

DOROBANTI NR.32, CALDIREA
CORP B, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Azuris
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02888 (111)186600
(151) 21/04/2022
(732) CONSECUTIV SRL, ALEEA

TUDOR NECULAI, NR. 19,
CAMERA 1, BL. 945, ET. PARTER,
AP. 4, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, 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)

CORTIS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uşi blindate, metalice / uşi armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice,
bare pentru balustradele metalice, coşuri
metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, balize metalice, neluminoase, nicovale
de banc, grinzi metalice / traverse metalice,
rotile metalice pentru pat, clopote pentru
animale, clopote, dispozitive metalice de
fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
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colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice / legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cadmiu, cuşti metalice pentru
animale sălbatice, ferestre batante din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporţi metalici pentru butoaie, oţel
turnat, fontă de oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, lanţuri pentru vite, plafoane
metalice, celţiu (hafniu) celtium / hafniu (celţiu),
materiale metalo-ceramice, lanţuri metalice,
contraşine metalice pentru căile ferate / şină
de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, 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, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată / ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată / conducte
şi ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
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brută sau semiprelucrată, fier balot/ oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, ţigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, ţevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, metale piroforice, şine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri, material

metalic pentru calea ferată, traverse metalice
de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcţii, din metal,
plăcuţe de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase şi nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase şi nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
araci metalici pentru plante sau arbori, statui
din metal comun, oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, aliaje din oţel, bandă de oţel /
armătură de oţel, sârmă din oţel, stâlpi de
oţel, table din oţel, ţevi din oţel / tuburi din
oţel, construcţii din oţel, scaune cu trepte
din metal, uşi pliante din metal, grilaje de
metal pentru şemineu, opritoare metalice, benzi
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metalice pentru manipularea înărcăturilor /
curele metalice pentru manipularea înărcăturilor,
guri de scurgere stradale din metal, dispozitive
de întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, cositor, foiţă de staniu, ambalaje din
tablă de cositor, tablă de cositor, fier titan /
ferotitan, titan, tombac, cavouri metalice, plăci
funerare metalice, stele funerare metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru scule
din metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe,
din metal, paleţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, 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, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă
din metal comun, ţesătură metalică/ pânză
metalică, dispozitive de întindere a sârmei
(legături de tensiune), sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, frânghii de
sârmă, lucrări de artă din metal comun, zinc,
zirconiu, pergole metalice pentru horticultură/

schelet metalic, legături/coliere de siguranță
din metal, pubele de gunoi din metal, altele
decât pentru uz medical, cupe comemorative din
metal comun, cupe pentru premiere din metal
comun, învelișuri speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor metalice de gaz comprimat,
pubele metalice de reciclare a deșeurilor,
etichete metalice pentru haine, aplicabile prin
coasere, etichete metalice adezive pentru genți,
elemente de pardoseli flotante metalice, schelet
metalic, materiale de construcții și elemente
din metal, grinzi de fier sau oțel, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, fier, articole de fierărie,
piulițe, buloane și brățări metalice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, articole de
ambalat, de învelit și de balotat, din metal,
structuri și construcții metalice transportabile,
sere metalice, sere din metal prefabricate, sere
transportabile din metal, sere transportabile din
metal de uz gospodăresc, sere sub formă de
structuri metalice fixate, sere din metal care
sunt structuri fixe de construcții, hale metalice
pentru depozitare, cornișe metalice, structuri
metalice, țesături metalice, cupole metalice,
planșee metalice, portaluri metalice.
19. Coloane publicitare, nemetalice, plută
aglomerată pentru construcţii, bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), sticlă alabastru, alabastru,
corniere, nemetalice, acvarii (structuri), pietriş
pentru acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare
(structuri), nemetalice, plăci de blindaj,
nemetalice, uşi blindate, nemetalice / uşi armate,
nemetalice, piatră artificială, azbociment,
mortar de azbest, asfalt, pavaj de asfalt,
voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice / traverse nemetalice,
instalaţii pentru parcarea bicicletelor, nemetalice,
lianţi pentru fabricarea brichetelor / lianţi
pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
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pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice /
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,

nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
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siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcţii),
pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice,
elemente de pardoseli flotante nemetalice,
nisip pentru joaca copiilor, sere nemetalice,
sere transportabile nemetalice, cadre nemetalice
pentru sere, sere confecționate din lemn,
sere (structuri) din materiale nemetalice, sere
prefabricate, nu din metal, sere modulare, nu
din metal, sere transportabile nemetalice de uz
casnic.
22. Plase pentru hrănirea animalelor / pentru
fân, copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, pungi (plicuri, săculeţi)
din material textil, pentru ambalat, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol,
legături, nemetalice, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
pânze pentru vele, frânghii pentru tractarea
maşinii, fibre de carbon pentru utilizare la

produsele textile, lână cardată, fibră din nucă
de cocos, lână pieptănată, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi de
bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
cearşafuri pentru acoperit împotriva prafului /
cârpe de protecţie pentru podele sau mobilă,
iarbă esparto, pene pentru pilote, pene pentru
capitonare, materiale textile fibroase brute,
garnituri fibroase pentru nave, plase de pescuit,
lână organică, smocuri (umplutură), fibre de
sticlă pentru utilizare la produsele textile, ierburi
pentru capitonare, hamace, fibre de cânepă,
benzi din cânepă, saci pentru rufe, iută, capoc,
benzi cu bride pentru jaluzelele veneţiene /
benzi cu bride sau panglici din material textil
pentru jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută
de in (in), puf de bumbac, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton / umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton,
fibre de plastic pentru utilizare la produsele
textile, taliane, rafie, fibră de ramie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, vele, pânze cu rol de paraşută pentru
ski sailing, coarde pentru ridicarea geamurilor,
fire din deşeuri de mătase (deşeuri de mătase
brută) / deşeuri de mătase, alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie pentru
sticle / învelitori din paie pentru sticle / ambalaje,
din paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat
via, prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, sfoară pentru bici,
aşchii de lemn, lână de lemn, smocuri de lână,
lână tratată sau brută, benzi pentru împachetare
sau legare, nemetalice, legături/coliere de
siguranță din materiale nemetalice, produse
confecționate din produse textile și fibre, frânghii
și sfori, copertine (prelate), prelate de camuflaj,
prelate pentru corturi, marchize și prelate, prelate
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(pentru nave), învelișuri impermeabile (prelate),
prelate pentru vehicule (neajustate), prelate (nu
pentru nave), prelate (copertine) pentru vehicule,
acoperitoare de genul prelatelor, prelate pentru
bazine de înot, foi de acoperire impermeabile
(prelate), prelate pentru piscine spa, neajustate,
prelate din plastic cu utilizări multiple, folii din
materiale plastice folosite ca prelate, fibre textile
brute și înlocuitori, materiale pentru umplere
și capitonare, acoperire din plastic destinată
utilizării ca protecție împotriva stropirii, folii
de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
pânze de protecție împotriva prafului, pânză
de sac pentru perdele de aeraj, pânză groasă
pentru înfășurat plante, suporturi suspendate din
frânghie pentru plante.

───────

(210) M 2022 02915 (111)186445
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A.ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VUSE BLUEBERRY ICE
(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 medical).

───────

(210) M 2022 02927 (111)186611
(151) 26/04/2022
(732) NELU VASILICA GAVRILA, STR.

MIHAI VITEAZU NR.28B, JUDETUL
SIBIU, COMUNA SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2, SC. B,
ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

herrmesser

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 08.01.16; 08.01.17; 05.07.16

(591) Culori revendicate:rosu, rosu inchis,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Masini de taiat de uz industrial, masini de taiat.
───────

(210) M 2022 02934 (111)186576
(151) 27/04/2022
(732) PUFO MARKET SRL, ALEEA

NEGOIU NR. 8, AP. 26, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400676,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Pufo
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Cuțite, furculițe și linguri, aparate de
ras, baionete (săbii), bastoane extensibile,
arme purtate lateral, bastoane și tonfe
(pentru polițiști), boxuri (arme albe), cuţite
sub formă de articole sportive, pumnale,
săbii, foarfeci, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, pensete, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, pulverizatoare (unelte
acționate manual), aparate de curățat legume,
acționate manual, cutii pentru tacâmuri, cuțite
de bucătărie, cuțite de masă, deschizătoare
neelectrice de conserve, dispozitive de feliat
ouă, neelectrice, dispozitive de tăiat fructe
cu acționare manuală, feliatoare de legume,
foarfece de bucătărie, linguri (unelte manuale),
mașini de tocat, acționate manual, răzători
de bucătărie, satâre (cuțite), tacâmuri (cuțite,
furculițe și linguri), bricege multifuncționale,
cuțite, macete, mojare și pisăloage, menghine
metalice, pompe de mână, scule, acționate
manual, scule de mână pentru perforare,
acționate manual, altele decât cele de birou,
suporturi pentru cuțite, calapoade pentru
încălțăminte (unelte de cizmărie), clești de
perforat (unelte de mână), unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică.
9. Extinctoare, magneți de pus pe frigider,
magneți decorativi, aparate de dozaj, aparate
de cronometrare, aparate de măsurat digitale,
cântar de buzunar, căni gradate, cântare gradate
de sticlă, cronometre universale, termometre,
termometre pentru carne, termometre cu
infraroșu, termometre digitale pentru carne,
termometre electronice, altele decât cele de uz
medical, termometre digitale, altele decât cele
pentru uz medical, recipiente pentru măsurare,

discuri de parcare, conuri de trafic, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, pături ignifuge, echipamente
de protecție și siguranță, echipamente și
instrumente de salvare, indicatoare de siguranță,
huse pentru telefoane, pahare gradate, cântare
de bucătărie, temporizatoare pentru bucătărie,
cronometre electronice de bucătărie, cronometre
de bucătărie, neelectrice.
10. Articole ortopedice, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, biberoane, suzete, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, recipiente
pentru aplicarea medicamentelor, termometre
pentru măsurarea temperaturii corporale.
12. Șei pentru vehicule pe două roți, biciclete
sau motociclete, borduri de siguranță din cauciuc
pentru apărătoarele mașinilor, scrumiere pentru
vehicule, huse pentru volan.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
produse de bijuterie, articole de bijuterie,
casete de bijuterii, casete de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, casete pentru bijuterii
(montate), cutii adaptate pentru păstrarea
ceasurilor, cutii de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii pentru bijuterii, cutii pentru ceasuri de
mână și ceasornice, rulouri organizatoare de
bijuterii pentru voiaj, suporturi pentru ceasornice,
accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
amulete, brățări, broșe (bijuterii), brelocuri,
cercei, coliere (bijuterii), inele (bijuterii), insigne
decorative (bijuterii), lanțuri (bijuterii), medalii,
medalioane, pandantive, ceasornice, ceasuri,
ceasuri de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri
de cronometrare, ceasuri deșteptătoare, ceasuri
digitale, husa tip rulou pentru depozitarea
bijuteriilor, casete de prezentare pentru ceasuri.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
pensule, pânze pentru pictură, rigle pentru
desen, planșete pentru schițe, planșete de
desen, planșe pentru acuarele, șervețele din
hârtie, role pentru zugrăvit (trafalete), picturi,
agende, agende datate, albume foto și albume
pentru colecționari, agende de birou, agende
de buzunar, agende personale, articole pentru
birou, bibliorafturi, albume, albume fotografice,
albume de autocolante.
18. Piei de animale, umbrele și parasolare,
bastoane, botnițe, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri pentru animale,
îmbrăcăminte pentru animale, lese pentru

6. Mici articole de fierărie, seifuri, casete
metalice, cutii decorative metalice, cutii din
metal, cutii poștale metalice, cutii pentru unelte,
din metal, obiecte de artă din metale comune,
busturi din bronz, busturi din metale comune,
busturi din metale neprețioase, decorațiuni de
perete din metale comune, figuri din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, figurine
(statuete) fabricate din bronz, figurine (statuete)
din metale obișnuite, figurine din metale comune,
statuete din metale comune, sculpturi din metale
neprețioase, statui din metale comune, statui din
metale neprețioase, statui în bronz, trofee din
metale comune, opritoare metalice pentru uși,
sonerii metalice (care nu sunt electrice), sisteme
de închidere de siguranță din metal, zăvoare
(metalice) pentru uși.
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animale, pături și cuverturi pentru animale, zgărzi
pentru animale, bagaje (genți), bagaje (pentru
călătorie), bagaje de călătorie, bagaje, bagaje de
mână, borsete pentru bărbați, borsete, borsete
și genți de purtat la brâu, cutii de machiaj,
cutii de transport, cutii de pălării, pentru voiaj,
cufere și geamantane, casete pentru monede,
casete pentru accesorii de frumusețe, cutii
din imitații de piele, genți, geamantane, genți
de mână, genți de călătorie, genți de umăr,
genti de voiaj din materiale plastice, genți de
voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți pentru
drumeții, genți pentru gimnastică, genți pentru
camping, genți pentru școlari, genți și portofele
din piele, ghiozdane, marsupii pentru transportul
bebelușilor, portmonee, portofele, poșete de
mână, poșete de damă, poșete, portofele,
inclusiv portcarduri, rucsacuri, umbrele, umbrele
de soare.
20. Articole pentru organizarea hainelor, cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), casete pentru
chei, corpuri de birou independente, cufere
care nu sunt din metal, etajere, dulapuri pentru
medicamente, statuete din plastic, statuete
din răşină, statuete ornamentale realizate din
lemn, statuete confecționate din rășini sintetice,
statuete din lemn, ceară, ghips sau din materiale
plastice, bare de draperii, cordoane pentru
perdele draperii, suporturi pentru susținerea
barelor de draperii, bare pentru perdele,
accesorii pentru perdele, respectiv: galerii pentru
perdele, accesoriu prindere perdea, cleme
decorative pentru perdea, șine pentru perdele,
perne decorative, perne pentru scaune, perne
de voiaj, panouri de prezentare a bijuteriilor,
oglinzi decorative, oglinzi de buzunar, rame
pentru oglinzi, oglinzi de perete, oglinzi de mână,
clopoței de vânt, opritoare pentru uși, nu din
metal sau cauciuc, piedici (nemetalice), capcana
viselor (decorațiuni), decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, figurine
confecționate din lemn, figurine confecționate
din plastic, figurine din răşină, casete din
lemn, cutii din lemn pentru depozitare, cutii
pentru depozitare, nu din metal, cutii portabile
(recipiente) din plastic, recipiente din plastic
pentru medicamente, rame pentru fotografii,
organizatoare pentru bijuterii.
21. Perii (cu excepția pensulelor), limbi de
încălțat pantofii, statuete de ceramică, statuete
din porțelan, platouri (veselă), tăvi (platouri de
servit), cutii decorative din sticlă, boluri, boluri
de sticlă, boluri pentru servit, boluri pentru
bomboane, boluri pentru băut pentru animale
de companie, decantoare de vin, savoniere,
carafe, carafe din sticlă, oliviere, suporturi
pentru lumânări, dozatoare de săpun, râșnițe

neelectrice, râșnițe de piper, râșnițe de cafea,
rasnite pentru sare si piper, polonice pentru
servit, sticle (recipiente), recipiente ceramică,
recipiente pentru băuturi, pâlnii, pâlnii din plastic,
aparate de măcinat alimente cu acționare
manuală, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, cădițe pentru bebeluși,
castroane, cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, dispozitive pentru săpun lichid,
recipiente pentru săpun, vase din ceramică,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive neelectrice pentru curățarea
lăbuțelor animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, mănuși de
grădinărit, vaze, calapoade pentru pantofi,
încălțătoare, pahare fără picior, pahare cu picior,
suporturi de pahare, cești și căni, vase de
bucătărie, forme pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, site de bucătărie, spatule (ustensile
de bucătărie), teluri de bucătărie (neelectrice),
set recipiente de bucătărie, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, tocătoare din lemn pentru
bucătărie, mojare pentru utilizare în bucătărie,
pisăloage pentru utilizare în bucătărie, ustensile
de bucătărie din silicon, prese de usturoi
(ustensile de bucătărie), separatoare de ouă
(ustensile de bucătărie), produse de fragezire
(ustensile de bucătărie), linguri pentru gătit și
servit, pentru bucătărie.
24. Draperii, draperii textile, perdele și
draperii confecționate, draperii din plastic gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, draperii din materiale textile gata
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii (perdele groase),
perdele pentru duș, perdele din materiale
plastice, huse pentru perne, prosoape de
bucătărie, prosoape de bucătărie (materiale
textile).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, centuri din
materiale textile, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), colanți, ciorapi, costume de
bebeluși, costume de baie, cravate, curele
(accesorii vestimentare), curele din materiale
textile (îmbrăcăminte), curele din piele
(îmbrăcăminte), echipament de gimnastică,
echipament sportiv (îmbrăcăminte), egări.
26. Flori artificiale, păr fals, fructe, flori și legume
artificiale, articole de păr (decorativ, fixare
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și protetice), accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de cusut și articole decorative din
materiale textile, respectiv: broşe (accesorii de
îmbrăcăminte), insigne pentru purtare, nu din
metale preţioase, mărgele, altele decât pentru
confecţionarea bijuteriilor, funde pentru păr,
pandantive, altele decât cele pentru bijuterii,
inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri,
cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane pentru
ornamente, articole decorative pentru păr,
elastice de păr, agrafe de păr / clame de păr,
panglici pentru păr, coroniţe din flori artificiale,
amulete, altele decât pentru bijuterii, inele de
chei sau lanțuri de chei.
27. Articole decorative pentru perete (netextile),
decorațiuni de perete și tavan, covoare, carpete
și preșuri.
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, baloane pentru petreceri, jucării, jocuri
și articole de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice.
34. Scrumiere pentru fumători, brichete pentru
fumători, articole pentru fumători, nu din metale
prețioase, narghilele, pipe, portțigarete pentru
țigarete, râşniţe pentru tutun.

───────

(210) M 2022 02938 (111)186499
(151) 27/04/2022
(732) SC BALCARO SECURITY SRL,

STR. PROD. DR. ALEXANDRU
LOCUSTEANU NR. 1, BL. 80,
SC. 2, ET. 2, AP. 29, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BALCARO SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 02943 (111)186331
(151) 27/04/2022
(732) AUCHAN ROMÂNIA SA, STR.

BRAȘOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

La masă în România

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
03.07.24; 24.07.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280c), galben (Pantone 116c), roșu
(Pantone 186c), negru (Pantone Black
6c)

(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.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 02944 (111)186612
(151) 27/04/2022
(732) CORINA POPA, STRADA

PRUTULUI, NR.10A, JUDEȚ
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041256,
ROMANIA

(540)

Surprize si Cadouri A & C

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 19.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de cumpărături personale pentru
terți, selectare de cadouri personale pentru terți,
realizare de cutii de cadouri personalizate pentru
terți.

───────

(210) M 2022 02971 (111)186613
(151) 27/04/2022
(732) EURO CARPET FAMILY SRL,

STR. OCTAVIAN GOGA, NR.5,
SAT PROGRESU, JUDETUL
CALARASI, COMUNA SOHATU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1, BIROU
1.02, CAM.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Carpetino

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 09.01.18;
09.01.21; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Curățare de covoare, îndepărtarea petelor
de pe covoare și mochete, curățare
chimică, curățarea preșurilor, curățarea textilelor,
curățarea tapițeriei, curățare de materiale textile,
curățarea articolelor de încălțăminte, spălarea
țesăturilor, spălarea confecțiilor, spălarea de
țesături.

───────
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(210) M 2022 02982 (111)186496
(151) 28/04/2022
(732) CARTIER INTERNATIONAL AG,

HINTERBERGSTRASSE 22,
POSTFACH 61, STEINHAUSEN,
6312, ELVEȚIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1,
BUCURESTI/SECTOR 1, 011882,
ROMANIA

(540)

GRAIN DE CAFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, pietre pretioase, metale pretioase
si aliaje ale acestora, perle (bijuterii), butoni
de camasa, agrafe de cravata, inele (bijuterii),
bratari (bijuterii), cercei, coliere (bijuterii), brose
(bijuterii), pandantive, inele de chei din metal
pretios, opera de arta din metal pretios, cutii
si casete de bijuterii, cutii din metal pretios,
inele de chei (inele de chei cu decoratiuni
mici sau brelocuri), ceasornice si instrumente
pentru masurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasornice mici, cutii de ceas, curele
de ceas, lanturi de ceas si arcuri de ceas si sticle
de ceas, carcase pentru ceasornice si ceasuri
de mana, mecanisme de ceasuri, cadrane pentru
ceasuri.

───────

(210) M 2022 02989 (111)186540
(151) 28/04/2022
(732) FLORENTINA NOROCICA NEICU,

ŞOS. EROU IANCU NICOLAE,
NR. 69 - 71, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NEI HOLDING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.11.10; 03.11.24; 24.09.05; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
44. Servicii medicale.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor materiale şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 02995 (111)186066
(151) 28/04/2022
(732) GREENITY MANAGEMENT SRL,

BULEVARDUL MUNCII, NR. 18,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, 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)

G
(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 29.01.12;

27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Marketing şi promovare, publicitate online
pe o reţea de computere, managementul
afacerilor, conducerea şi administrarea
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afacerilor, lucrări de birou, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizarii publicului cu privire la problemele
si initiativele de mediu, prelucrare automata
de date, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de consultanta privind planificarea de
mediu, consultanta in materie de protectie a
mediului, servicii de consultanta in materie de
poluare a mediului, servicii de consultanta in
materie de siguranta a mediului, servicii de
evaluare a starii mediului, efectuarea de studii de
mediu, evaluarea riscurilor de mediu, compilare
de informatii de mediu.

───────

(210) M 2022 02996 (111)186497
(151) 28/04/2022
(732) CORTEVA AGRISCIENCE

LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD,
INDIANAPOLIS, INDIANA, 46268,
INDIANA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

CLOSER CONTIDOR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Pesticide, produse pentru distrugerea
daunatorilor, fungicide, erbicide, si insecticide.

───────

(210) M 2022 03000 (111)186158
(151) 28/04/2022
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, 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)

CALMOBALANS CONTROL
supliment alimentar PharmA-Z

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.05.20

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
albastru, bleumarin, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
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,
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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 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 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, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate, preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2022 03005 (111)186478
(151) 28/04/2022
(732) IRINA RUSU-MACABINSKI, STR.

VALEA IALOMITEI NR. 6, BL. C10,
SCARA 1, ET. 5, APT. 32, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061966, ROMANIA

(540)

Introspective

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.13

(591) Culori revendicate:roz, albastru, gri,
negru, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, glugi (îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
gabardine (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, manșoane
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), corsete
(îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte din hârtie,
bretele pentru imbracaminte, îmbrăcăminte
de dormit, îmbrăcăminte de noapte, articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
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denim, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru sport, gulere răsucite
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru cicliști,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte din lână, costume populare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru femei,
gulere de haină (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile, curele din piele (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
scutece tip chilot (îmbrăcăminte), costume
de jogging (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, broboade (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de
seară, viziere (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, corsete
(articole de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru nou
născuți, articole de îmbrăcăminte termice, furouri
(articole de îmbrăcăminte), mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
mănuși (articole de îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte brodate,
măști de față (îmbrăcăminte), pufoaice
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru ciclism,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete),
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea rea,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru dans,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte din
cașmir, 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 confecționate din
blană, centuri cu buzunar pentru bani

(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, jambiere pentru genunchi
(articole de îmbrăcăminte), sutiene fără
bretele (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, clini (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, costume din trei
piese (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, mănuși
până la cot fără degete (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
burtiere pentru femei însărcinate (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte de
exterior pentru bebeluși, îmbrăcăminte de sport
cu senzori digitali încorporați, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, clinuri pentru subraț (părți de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru colanți
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
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 sport cu senzori digitali încorporați,
articole de îmbrăcăminte pentru călărie (altele
decât pălăriile de călărie), clini pentru ciorapi
de pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, clini pentru
body-uri purtate de dansatori (părți de articole
de îmbrăcăminte), articole de acoperit fața
(articole de îmbrăcăminte), nu pentru scopuri
medicale sau sanitare, bluze cu glugă, hanorace
cu glugă, pulovere cu glugă, halate de baie
cu glugă, glugi, blănuri, etole (blănuri), mantii
de blană, manșoane de blană, pălării din
blană, jachete de blană, etolă din blană
sintetică, căciuli de blană artificială, mănuși,
inclusiv cele din piele sau blană, haine și
jachete de blană, gabardine, combinezoane,
combinezoane de schi, combinezoane de
protecție, combinezoane pentru bebeluși,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane
(lenjerie de corp), combinezoane pentru snow-
board, jachete, jachete sport, jachete groase,
jachete lungi, jachete reflectorizante, jachete
impermeabile, jachete casual, jachete safari,
jachete cămașă, dubluri pentru jachete, jachete
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din denim, jachete de trening, jachete pentru
femei, jachete de vânătoare, jachete pentru
schi, jachete de antrenament, jachete din
bumbac, jachete de stradă, jachete din tricot,
jachete de seară, jachete de călărie, jachete
de tenis, jachete pentru costume, jachete
din polar, jachete pentru bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete cu
două fețe, jachete impermeabile pentru vremea
rea, jachete scurte, groase, de iarnă, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), jachete
de lucru cu întăritură impermeabilă la umeri,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete în carouri de
genul celor purtate de tăietori de lemne,
jachete coreene de exterior, purtate peste
articolele vestimentare de bază (magoja),
fulare tubulare, eșarfe pentru gât (fulare),
fulare (eșarfe pentru gât), fular tip manșon,
impermeabile, pantaloni impermeabili, pelerine
impermeabile, cizme impermeabile, șosete
impermeabile, încălțăminte impermeabilă,
costume impermeabile pentru motocicliști,
mănuși pentru costume impermeabile, costume
impermeabile pentru sporturi pe apă, haine
impermeabile de purtat în aer liber, jerseuri
pentru volei-bal, corsete, corsete (lenjerie),
corsete (lenjerie intimă), corsete pentru talie,
corsete (lenjerie de corp), manșete pentru
cizme, bentițe și manșete absorbante, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, șorturi,
șorturi de baie, șorțuri tip vestă, șorturi pentru
sport, șorțuri de plastic, șorțuri din hârtie,
şorţuri de unică folosinţă, bluze și șorturi pentru
sport, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), șorturi femeiești sub formă de
lenjerie intimă, mitene, brâie pentru smoching,
cămăși din materiale țesute, bavete, cu excepția
celor din hârtie, bavete pentru copii (nu din
hârtie), bavete cu mâneci, nu din hârtie, pălării
din hârtie folosite ca articole vestimentare,
sutiene fără bretele, bretele pentru bărbați,
colanți cu bretele, bretele de susținere pentru
ciorapi, pantaloni de schi cu bretele, bretele
pentru sutiene (piese vestimentare), pantaloni
scurți cu bretele pentru ciclism, mankini (slip
tanga cu bretele pentru bărbați), măști pentru
dormit, compleuri de dormit, bonete de noapte,
camizole de noapte, cămăși de noapte, bluzițe
de noapte, cămăși de noapte pentru femei,
lenjerie intimă și de noapte, pantalonași bufanți
cu volane (de noapte), maiouri interioare sau
de noapte pentru femei, haine pentru copii,
pantaloni pentru copii, încălțăminte pentru copii,
salopetă de copii, costume de baie pentru copii,
haine de stradă pentru copii, cizme de ploaie
pentru copii, șosete pentru sugari și copii mici,

rochii pentru sugari și copii mici, articole de
purtat pe cap pentru copii, pantaloni salopetă
pentru sugari și copii mici, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul, pantofi
din piele, pantaloni din piele, veste de piele,
centuri de piele, papuci din piele, geci din piele,
pardesie din piele, costume din piele, rochii din
piele, ghete din piele întoarsă, centuri din piele
sintetică, papuci confecționați din piele, rochii din
imitație de piele, sandale în stil japonez de piele,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, jeanși denim, lenjerie pentru gravide,
pijamale pentru gravide, halate pentru gravide,
cămăși pentru gravide, bluze pentru gravide,
rochii pentru gravide, pantaloni pentru gravide,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni colanți
pentru gravide, pantaloni sport, bustiere sport,
bluze sport, hanorace sport, ghete sport, sacouri
sport, echipament sportiv, pantaloni sportivi,
maiouri sportive, șepci sportive, pantofi de sport,
pantaloni de sport, pantofi de sport, treninguri
(pentru sport), cămăși stil sport, șosete pentru
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte pentru sport, maiouri pentru
sport, pantaloni scurți pentru sport, încălțăminte,
nu pentru sport, gulere, gulere false, gulere
detașabile, protecții pentru guler, gulere pentru
rochii, pulovere cu guler rotund, bluze cu guler
înalt, pulovere cu guler înalt, gulere detașabile
pentru cămăși, pulovere cu guler pe gât, bluze
cu guler pe gât, cămăși cu guler fără nasturi,
gulere detașabile pentru chimonouri (haneri),
lenjerie intimă tip boxer, lenjerie intimă de
damă, benzi pentru încheietura mâinii, lenjerie
intimă, sandale în stil japonez de fetru, costume
utilizate în jocurile cu interpretare de roluri,
costume pentru înot, tălpi intermediare, tălpi
pentru sandale în stil japonez, lenjerie intimă
tricotată, încălțăminte cu închidere cu arici,
sandale în stil japonez (zori), încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
bărbați și femei, căpute pentru sandale în
stil japonez, șosete joase pentru încălțăminte,
costume de baie întregi, haine de stradă pentru
fete, măști de față (articole de modă), rame
pentru fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, haine
din lână, pălării din lână, flanele de lână,
șosete de lână, berete din lână, colanți de lână,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
costume, cămăși de costum, cămăși pentru
costum, costume de lucru, costume de baie,
costume de teatru, costume de plajă, costume de
dans, costume de damă, costume de gimnastică,
costume de halloween, costume de plajă,
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costume de gală, costume de zbor, costume
de ploaie, costume de marinar, costume de
înot, costume pentru bărbați, costume informale
(casual), costume pentru ploaie, costume de
seară, costume de neopren, costume de
bebeluși, costume bărbătești și taioare, costume
sportive pentru jogging, costume rezistente la
vânt, costume de baie (galanterie), costume de
schi pentru concursuri, costume de baie pentru
femei, costume dintr-o singură piesă, costume
de baie pentru bărbați, costume umede pentru
schi nautic, costume umede pentru schi nautic
și scufundări, costume de baie pentru bărbați și
femei, costume de bal mascat și de halloween,
costume de baie întregi cu bureți pentru
sutien, costume de înot din două piese, pentru
femei (tankini), articol vestimentar superior de
bază din costumul coreean tradițional (jeogori),
rochii pentru femei, chiloți pentru femei, pălării
pentru femei, rochii de gală pentru femei,
haine de stradă pentru femei, vestă coreeană
tradițională de bază pentru femei (baeja),
haină coreeană (durumagi), pantaloni, pantaloni
lungi, pantaloni cargo, pantaloni largi, egări
(pantaloni), pantaloni colanți, pantaloni scurți,
pantaloni corsar, pantaloni ecosez, pantaloni
capri, pantaloni mulați, pantaloni chino, pantaloni
gaucho, pantaloni de golf, pantaloni pentru yoga,
pantaloni de jogging, pantaloni de schi, pantaloni
de trening, pantaloni de pijama, pantaloni
pentru ciclism, curele (accesorii vestimentare),
curele pentru încălțăminte, curele de degete
pentru sandale în stil japonez (zori), scutece,
chiloți tanga, burtiere tip chilot, chiloți, chiloți
de damă, slipuri (chiloți de baie), chiloței
pentru bebeluși, topuri pentru jogging, pulovere,
pulovere groase, pulovere din molton, pulovere
tip polo, pulovere fără mâneci, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere cu gât în formă de v,
ținute de seară, rochii lungi de seară, viziere,
viziere (șepci), viziere de soare (articole care
servesc la acoperirea capului), căști cu viziera,
mantale de ploaie, cizme de ploaie, haine de
ploaie, ponchouri de ploaie, pantaloni de ploaie,
pălării de ploaie, saboți înalți de ploaie (ashida),
veste rezistente la vânt, pantaloni rezistenți la
vânt, cămăși rezistente la vânt, veste termice,
șosete termice, lenjerie de corp termică, articole
termice pentru acoperirea capului, cămăși și
furouri, pălării, pălării fedora, pălării mici, mitre
(pălării), toci (pălării), pălării fascinator, pălării
clopot, calote de pălării, carcase de pălării,
pălării de plajă, pălării de soare, pălării de
modă, pălărioare de soare, pălării cu borul mare,
pălării din rogoz (suge-gasa), pălării de hârtie
pentru infirmiere, pălării de hârtie pentru bucătari
șefi, mănuși, mănuși tricotate, mănuși pentru

motocicliști, mănuși pentru călărie, mănuși
pentru cicliști, mănuși de schi, mânuși pentru
condus, mănuși de iarnă, mănuși de camuflaj,
mănuși pentru snowboard, mănuși lungi fără
deget, mănuși cu un deget pentru snowboard,
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, articole de îmbrăcăminte pentru golf,
cu excepția mănușilor, șosete cu deget, sandale
cu șiret între degete, protecții pentru degetele
de la picioare, sandale japoneze cu banda peste
degete (asaura-zori), căptușeli antiderapante
pentru sandale cu șiret între degete, pernuțe
antiderapante pentru sandale cu bareta între
degete, articole japoneze de încălțăminte între
degete pentru lucru (jikatabi), barete între degete
pentru saboți de lemn în stil japonez, sepci cu
cozoroc, șepci și căciuli pentru sport, căciuli și
șepci pentru ski, eșarfă tubulară, eșarfe, eșarfe
pentru gât, eșarfe pentru cap, eșarfe de mătase,
eșarfe pentru bărbați, eșarfe de cașmir, șaluri și
eșarfe, boa (eșarfe din pene), eșarfe de pus pe
cap, eșarfe de purtat pe umeri, șaluri și eșarfe
de cap, cămăși, cămăși hawaiene, cămăși din
tricot, plastroane de cămăși, cămăși cu nasturi,
camasi cu maneca lunga, topuri (cămăși fără
mâneci), cămăși cu mânecă scurtă, cămăși din
catifea reiată, cămăși purtate sub chimonouri
(juban), cămăși de noapte japoneze (nemaki),
plătci de cămașă, articole de încălțăminte,
topuri (articole vestimentare), articole pentru
acoperirea capului, articole vestimentare pentru
bărbați, costume de bal mascat, pantofi cu tocuri
mascate, măști pentru ochi, tricouri sportive fără
mâneci, pantaloni sport care absorb umezeala,
bluze sport cu mâneci scurte, bustiere sport
care absorb umezeala, cămăși sport care
absorb umezeala, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, cămăși matlasate de uz sportiv,
pantaloni matlasați de uz sportiv, uniforme
pentru sporturi de contact, crampoane pentru
atașare pe încălțămintea sport, pantaloni scurți
matlasați de uz sportiv, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), ciorapi
de atletism, încălțăminte de atletism, maiouri
pentru atletism, colanți pentru atletism, centuri
din materiale textile, bavete din material textil
pentru persoane adulte care servesc masa,
pantaloni scurți din material plușat, bavete din
material plastic pentru sugari, tălpi gofrate din
cauciuc sau materiale plastice, tocuri gofrate
din cauciuc sau din materiale plastice, cizme-
salopetă, pantaloni salopetă cu pieptar, salopete,
salopete scurte, salopete de lucru, salopete
de schi, salopete umplute cu puf, pardesie
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scurte, jupoane scurte, bluze scurte, pantaloni
bufanți scurți, pantaloni foarte scurți, pantaloni
scurți pentru tenis, pantaloni de trening scurți,
pantaloni scurți de protecție, pantaloni scurți
pentru surfing, tricouri cu mânecă scurtă,
pantaloni scurti de tip capri, kilturi (fuste
scurte tradiționale scoțiene), pantaloni de ocazie,
pantaloni de protecție, pantaloni de călărie,
pantaloni stil călărie, pantaloni pentru călărie,
trening (pantaloni de), pantaloni de drumeție,
pantaloni de corp, pantaloni de zăpadă,
pantaloni de relaxare, pantaloni de catifea cord,
pantaloni de snow-board, chaparajos (pantaloni
stil cowboy), pantaloni scurți pentru rugby,
pantaloni de antrenament, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni de trening cu bandă
elastică, supieuri (barete pentru fixarea sub talpă
a pantalonilor), boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), haine de stradă pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon, pantofi pentru
dans, pantofi de dans pentru sala de dans, body-
uri purtate de dansatori, cravate de mătase,
pantofi de ocazie, șaluri de ocazie, body-uri
din plasă, body-uri (lenjerie de corp), căptușeli
confecționate (piese vestimentare), articole de
încălțăminte japoneză confecționate din paie
de orez (waraji), batiste de buzunar, buzunare
de haine, jambiere, șosete peste genunchi,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
sutiene aderente, extensii pentru sutien, sutiene
și brasiere, sutiene pentru alăptat, geci fără
mâneci, pantofi fără șireturi, papuci fără călcâi,
șosete fără talpă, cămăși care se poartă fără
cravată, protecție pentru gât, bentițe de protecție
pentru urechi, accesorii metalice de protecție
pentru pantofi și cizme, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
bentițe antitranspirante, bentițe pentru cap,
bentițe antitranspirante pentru cap, îmrăcăminte
cu protecția contra vântului, protecţii de tocuri
pentru pantofi, încălțăminte pentru bărbați,
șosete pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
bărbați, haine de stradă pentru bărbați, ciorapi
trei-sferturi, pantofi comozi pentru activități în
timpul liber, încălțăminte pentru timpul liber,
încălțăminte pentru bebeluși, pantofi pentru
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși, ghete
pentru bebeluși, sandale pentru bebeluși,
botoșei tricotați pentru bebeluși, lenjerie de corp
pentru bebeluși, ciorapi, ciorapi antiperspiranți,
talonete pentru ciorapi, șosete și ciorapi, ciorapi
3/4, curelușe pentru fixarea ciorapilor bărbătești.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, 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,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de păr,
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 online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
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.

───────

(210) M 2022 03008 (111)186159
(151) 28/04/2022
(732) DENTAL SECOND OPINION SRL,

INTRAREA DACILOR, NR. 2,
PARTER, BIROUL NR. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DENTAL HUB

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
44. Servicii medicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1344

(210) M 2022 03033 (111)186308
(151) 29/04/2022
(732) SC EVERYTHINGABOUTCOFFEE

SRL, STR. ȘCOLII NR. 11,
SAT CONȚEȘTI, JUD. BACĂU,
COMUNA SASCUT, BACĂU,
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)

keep calm DONUT BREAK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.08; 03.01.16; 08.01.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, negru, roz,
roșu, maro, bej

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Făină și preparate făcute din cereale, pâine,
patiserie și cofetărie, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, gogoși, produse de brutărie
si cofetărie, prăjituri prăjite simple, glazurate,
pudrate și umplute, chifle cu gaura în mijloc,
gogoși prăjite simple, glazurate, pudrate si
umplute, extracte pentru arome, altele decât
uleiurile esențiale, umpluturi pe bază de cremă,
pentru gogoși, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru gogoși, toppinguri pe bază de ciocolată,
ciocolată, cremă din ouă și lapte, glazură de tort
si gogoși (glazurare), gogoși cu gaura in mijloc,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri instanțe
pentru gogoși, faina pentru gogoși.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
gogoși, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vanzare cu amănuntul referitoare la produse
de brutărie și cofetărie, prăjituri prăjite simple,
glazurate, pudrate și umplute, chifle cu gaura în
mijloc, gogoși prăjite simple, glazurate, pudrate
si umplute, extracte pentru arome, altele decât
uleiurile esențiale, umpluturi pe bază de cremă,
pentru gogoși, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru gogoși, toppinguri pe bază de ciocolată,
ciocolată, cremă din ouă și lapte, glazură de tort
si gogoși (glazurare), gogoși cu gaura în mijloc,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri instanțe
pentru gogoși, făina pentru gogoși.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncare la pachet, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de baruri, sculptură
culinară, asigurarea de hrană și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant cu servire la pachet.

───────

(210) M 2022 03038 (111)186160
(151) 29/04/2022
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19, SC B, AP
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020392,
ROMANIA

(540)

CELEHEALTH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, suplimente nutritive, vitamine și
preparate cu vitamine.

───────
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(210) M 2022 03045 (111)186161
(151) 29/04/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one UNIRII VISTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 281C), alb

(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

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), 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

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, marketing prin
influenceri,  promovarea  produselor  prin
intermediul influencerilor,  servicii  de
promovare   pentru   crearea  unei  identități  de
brand   pentru   terți,   servicii   de  generare  de
potențiali  clienți,  servicii de  intermediere  de 
afaceri  pentru  punerea  în legătură  a  diverși 
specialiști cu clienți.
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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), 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 03047 (111)186332
(151) 29/04/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR.28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEWS HOUR WITH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05

(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
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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, transmisie
de știri și informații de actualitate, 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, servicii de agenții de
știri electronice, 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), transmitere de
mesaje, date și conținut prin internet și alte
rețele de comunicații, difuzare de programe
video și audio prin internet, transmisii audio,

video și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații.
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, producție de programe
de știri pentru difuzare prin internet sau alte
alte rețele de comunicații, 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 și
știri 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,
știri 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 și video online nedescărcabil,
servicii de publicare online, servicii de publicare
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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,
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 03056 (111)186162
(151) 29/04/2022
(732) PIN ME STUDIO S.R.L.,

STR.VASILE LUCACIU, NR.37,
AP.1, JUDEȚ MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430341, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR.ROZELOR, NR.12, AP.3, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
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42. Servicii de proiectare.
───────

(210) M 2022 03057 (111)186163
(151) 29/04/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#F27125), albastru
(HEX#187DC1), verde (HEX#8BC540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale
35. Publicitate

───────

(210) M 2022 03060 (111)186689
(151) 29/04/2022
(732) DANIKA ATELIER SRL, STR.

MIRCEA ZORILEANU NR.
34, PARTER, CAMERA 1, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, ŞTEFAN
NEGULESCU, NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 09.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, funde pentru
păr, articole decorative pentru păr, elastice
de păr, agrafe de păr/clame de păr, coroniţe,
coroniţe cu flori artificiale, ornamente pentru
pălării, panglici pentru păr.

───────

Pancreon Trienzym
BIOSUnLine 

energie pentru sănătate 
trei enzime pentru digestie
ușoară extract de ananas
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(210) M 2022 03068 (111)186164
(151) 30/04/2022
(732) SC VERITAS MAX WW SRL, STR.

CALARASI 9, JUD. IASI, IASI,
700301, IAȘI, ROMANIA

(540)

Casey Studios

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.03.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#efad1e), verde (HEX #b1f31d), mov
(HEX #8739fe), roz (HEX #f329af),
albastru (HEX #2be2da), roșu (HEX
#ea2324)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Ceasuri inteligente, huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse din piele
pentru telefoane mobile, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane mobile,
din pânză sau material textil, huse pentru tablete,
huse din piele pentru tablete, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse pentru laptopuri,
huse pentru calculatoare tabletă, casti fara fir,
căști fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, căști fără fir pentru calculatoare tabletă,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare)
14. Curele de ceas, curele de ceas din piele,
catarame pentru curele de ceas, curele de ceas
din nailon, curele pentru ceasuri de mână, curele
de încheietură pentru ceasuri, curele pentru
ceasuri din clorură de polivinil, curele de ceas din
metal, piele sau plastic, huse pentru ceasuri de
mână

28. Folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente

───────

(210) M 2022 03069 (111)186539
(151) 01/05/2022
(732) ALEXANDRU RAZVAN

GRIGORESCU, STR. ALEXANDRU
CEL BUN NR. 25, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900614, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GriG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Înregistrări audio, discuri audio, casete audio,
casete audio digitale, CD-uri audio, discuri audio
digitale, benzi audio cu muzică, casete audio cu
bandă, magnetofoane cu casete audio, discuri
înregistrate cu conținut audio, serii de înregistrări
audio muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, pupitre de mixaj de material
audio original (master) destinate utilizării în
studiouri de înregistrare, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, conținut
media, date înregistrate electronic de pe internet,
discuri compacte înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile.
41. Prezentări audiovizuale, servicii de
înregistrări audio, servicii de divertisment
audio, editare de înregistrări audio,
producție de înregistrări audio, producție de
înregistrări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de master-uri audio, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de materiale de divertisment
audio, servicii de înregistrare și producție
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, servicii
de divertisment pentru potrivirea utilizatorilor cu
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
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și video, spectacole muzicale live, spectacole
muzicale, organizarea spectacolelor, producție
de spectacole, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, organizare de
spectacole pe scenă, producție de spectacole în
direct, organizare și prezentare de spectacole,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment muzical, organizare
de divertisment muzical, servicii de disk
jockey, administrare (organizare) de servicii de
divertisment, compunere de muzică pentru terți,
concerte muzicale pentru televiziune, centre
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, divertisment, divertisment
pe internet, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, 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 servicii de
divertisment în club, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, furnizarea de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, organizare de activități de
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de petreceri, organizare
de spectacole, organizare de spectacole
de divertisment, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, punerea la dispoziție
de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de divertisment, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online.

───────

(210) M 2022 03076 (111)186614
(151) 02/05/2022
(732) GEOLAILA COMIMPEX S.R.L.,

STR. CERNĂUŢI, NR. 46, BL. A 15,
SC. 1, ET. 7, AP. 91, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

G GEOLAILA PREȚURI
BUNE DIN 1996

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.15; 26.11.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#f9891d), roşu (HEX #ee1f27),
verde închis (HEX #167033), verde
deschis (HEX #7fc447), albastru (HEX
#1c73ba), galben (HEX #f8c73e), mov
(HEX #99418d)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale.
5. Detergenți și soluții de curățare.
30. Cafea, ceai, zahăr, făină, ciocolată.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 3 (produse cosmetice și
articole de toaletă nemedicinale), 5 (detergenți
și soluții de curățare) și 30 (cafea, ceai, zahăr,
făină, ciocolată).

───────
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(210) M 2022 03082 (111)186615
(151) 02/05/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one BĂNEASA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
(Pantone 281C)

(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 marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, marketing prin influenceri, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, servicii de generare de
potențiali clienți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, 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), 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,
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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
imobiliară, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietațile
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietațile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere 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 03104 (111)186521
(151) 03/05/2022
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUD.
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

ROMCHERIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
09.07.19; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Gogoși, gogoși cu brânză proaspătă de vaci
30. Blaturi de pizza, blaturi de pizza congelate,
blaturi de pizza coapte în prealabil, covrigei,
covrigei moi, pizza, pizza congelată, pizza
conservată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza împăturită (calzone), pizza fără gluten,
pizze negătite, pizza refrigerată, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți pentru consum
uman, preparați din cereale, biscuiți pentru
consum uman, preparați din malț, biscuiți sub
formă de rulouri, coșulețe din foietaj pentru
umplere cu diverse garnituri, coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-vent),
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi de
plăcintă, fursecuri, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, înveliș pentru
rulouri de primăvară, napolitane, napolitane
rulou (biscuiți), pateuri (patiserie), pișcoturi,
pișcoturi (prăjituri), plăcinte, plăcinte cu afine,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte proaspete, plăcinte dulci sau
sărate, pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu
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nucă de cocos, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie congelate
cu umplutură de legume, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
cu umpluturi de fructe, produse de patiserie
conținând creme și fructe, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie congelate,
profiteroluri, rulouri de primăvară, savarine,
scoici de patiserie, scoici de aluat pentru tarte,
tarte, tarte de mere, tarte dulci sau sărate, tarte
cu cremă englezească custard, tarte glazurate,
vafe din ciocolată, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, biscuiti cu gust de brânză, biscuiți
crackers cu aromă de fructe, biscuiți de graham,
cornuri, specialități de patiserie, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, aluat pentru pateuri,
aluat pentru pizza, aluat înghețat, pateuri de
foietaj

───────

(210) M 2022 03109 (111)186616
(151) 03/05/2022
(732) BMF PROPERTY PROTECTION

S.R.L., STR. CALEA VITAN, NR.
289,CLĂDIREA DE BIROURI,
CAMERA 7, ETAJ 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031295, ROMANIA

(540)

BMF PROPERTY
PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 426
CV), gri (Pantone Cool Gray 9 CV),
roşu (Pantone 497 CV, 704 CV), alb
(Pantone White CV)

(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.

───────
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(210) M 2022 03110 (111)186456
(151) 03/05/2022
(732) CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI

TRATAMENT PROVITA SRL, STR.
COMANA, NR. 3A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP. 1,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

N NORD grupul medical
provita DIFERITI
PRIN PASIUNE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.03; 01.01.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2035C), albastru (Pantone 2757C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
de îngrijiri medicale, servicii de analize medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament

furnizate de laboratoare medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, servicii oferite de centre
rezidențiale de asistență medicală, consiliere
cu privire la diete și nutriție, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
efectuarea de controale medicale, servicii oferite
de clinici medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale.

───────

(210) M 2022 03119 (111)186617
(151) 03/05/2022
(732) CASA DIN VIE TURISM SRL,

STR VALEA NUCETULUI, NR.
23, JUDEȚ PRAHOVA, URLAȚI,
106300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MAISON DU VIGNOBLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare
29. Fructe deshidratate, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2022 03121 (111)186618
(151) 04/05/2022
(732) COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL , STR. TRAIAN VUIA NR.
133A, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Verdy
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice, cosmetice
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, loțiuni
nemedicinale pentru piele, produse cosmetice,
creme cosmetice, loțiuni tonice (cosmetice),
loțiuni solare (cosmetice), preparate hidratante
(cosmetice), cosmetice pentru copii, creme
fluide (cosmetice), produse cosmetice naturale,
preparate emoliente (cosmetice), produse
cosmetice pentru piele, creme de noapte
(cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
loțiuni cosmetice pentru față, creme cosmetice
de mâini, creme și loțiuni cosmetice, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru protecția solară (cosmetice).

───────

(210) M 2022 03124 (111)186619
(151) 04/05/2022
(732) COSMETIC PLANT PRODCOM

(540)

GREEN4SKIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, cosmetice nemedicinale,
creme cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, cosmetice pentru copii, produse
cosmetice naturale, preparate emoliente
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
creme de noapte (cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, loțiuni cosmetice pentru
față, creme cosmetice de mâini, creme și
loțiuni cosmetice, creme de protecție solară
(cosmetice), preparate pentru protecția solară
(cosmetice).

───────

(210) M 2022 03125 (111)186620
(151) 04/05/2022
(732) FIRENZE COM S.R.L., STR.

POLIGONULUI, NR.1, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Firesco

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 25.07.22

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, paine prajita, crutoane,
paine toast, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, vafe (wafe), gofre, piscoturi, napolitane
si alte produse din napolitana (foi, cornete
inghetata, cosulete, barcute, rulouri, tarte), chec,
prajituri, blaturi de tort, foi de prajitura, batoane
cu nucifere sau seminte, ciocolată: tablete,
batoane, batoane proteice, batoane invelite
in ciocolata, drajeuri, praline, trufe, bezele
invelite in ciocolata, bezele glazurate, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri dulci comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,

(591) Culori revendicate:roz (Hex #A8005B),
(Hex #E20177), (Hex #EBB0D0), (Hex
#ED0677), galben (Hex #FEBC11),
portocaliu (Hex #F58220), rosu (Hex
#F04E23), alb (Hex #FFFFFF)

SRL, STR. TRAIAN VUIA NR.
133A, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
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siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate și marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasa 30: cafea, ceai, cacao şi
cafea artificială, orez, paste şi tăiţei, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
paine prajita, crutoane, paine toast, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, vafe (wafe),
gofre, piscoturi, napolitane si alte produse din
napolitana (foi, cornete inghetata, cosulete,
barcute, rulouri, tarte), chec, prajituri, blaturi de
tort, foi de prajitura, batoane cu nucifere sau
seminte, ciocolată: tablete, batoane, batoane
proteice, batoane invelite in ciocolata, drajeuri,
praline, trufe, bezele invelite in ciocolata, bezele
glazurate, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată) și din clasa 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.

───────

(210) M 2022 03132 (111)186621
(151) 04/05/2022
(732) ASFALIA SECURITY SRL,

(540)

ASFALIA SECURITY SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 03143 (111)186622
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
haptic can't touch this

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
19.07.10; 29.01.12; 26.04.02

(591) Culori revendicate:portocaliu(Pantone
1645C), galben (Pantone 012C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

STRADA SFANTA VINERI, NR.
2-8, CAMERA 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 1, ROMANIA
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(210) M 2022 03147 (111)186669
(151) 04/05/2022
(732) IMANI MUSIC SRL, ALEEA F.C.

RIPENSIA, NR. 26, CAMERA
2, ETAJ X, AP. 43, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

IMANI made for music
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și
alte evenimente de divertisment, divertisment
muzical, producție de spectacole muzicale,
servicii de mixare muzicală, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
producere de concerte muzicale, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet.

───────

(210) M 2022 03152 (111)186694
(151) 04/05/2022
(732) TERRA HOLDINGS S.R.L., STR.

INULUI, NR. 2-5, AP. 2, CORP II,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TERRA GARDENS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.04; 26.01.16; 05.03.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #6d7158),
verde (HEX #a6ce39), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrare de afaceri, administrarea
condominiilor, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, managementul
și administrarea afacerilor, organizarea
administrării afacerilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar.
36. Gestiunea imobilelor, afaceri imobiliare,
servicii imobiliare, administrare de imobile,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
investiții în proprietăți imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, administrare de
proprietăți imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, construcție de case,
construcție de clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de proprietăți, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
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proprietăți comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții și reparații de clădiri,
construire de locuințe private, construire de
fundații pentru structuri de construcții civile,
construirea de zone rezidențiale, servicii de
construcții.

───────

(210) M 2022 03161 (111)186597
(151) 04/05/2022
(732) ZLK STUDIO SRL, STR. CAMPIA

LIBERTATII NR. 6, BL. PM56,
SC. 1, ET. 10, AP. 40, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eMuschi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
27. Articole pentru acoperirea pereților, acoperiri
pentru pereți, cu excepția celor din materiale
textile, decorațiuni de perete și tavan.
31. Plante naturale, plante proaspete, plante
naturale, plante naturale vii, plante și flori
naturale, plante și roadele proaspete ale
acestora, mușchi de turbă, căptușeli pentru
coșuri suspendate (mușchi), plante stabilizate
natural, alge roșii marine altele decât
cele de uz medical, decoratiuni din plante
proaspete, aranjamente din plante naturale in
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
plante utilizate ca decoruri.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, administrarea vânzărilor,
furnizarea unui catalog online cu informații

comerciale pe internet, promovare a vânzărilor
prin mijloace audiovizuale, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
vânzărilor pentru terți, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate şi
reclamă, publicitate online, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, servicii de administrare a comunităților
online, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii
de marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni.

───────

(210) M 2022 03165 (111)186639
(151) 04/05/2022
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMANIEI,
CALEA ARADULUI NR.119, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN, P-
ȚA.VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300030, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AKADEMIKA BANAT CHORUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activitati culturale, servicii educative, de
divertisment si sportive, organizare spectacole
pe scena, productie de spectacole muzicale,
organizare evenimente muzicale, servicii de
spectacole in direct, prezentari de recitaluri,
organizare si prezentare spectacole, organizare
concursuri muzicale, concerte muzicale,
educatie si formarea in domeniul muzicii si
divertismentului, divertisment muzical.

───────
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BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Apă de legendă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ciocolata, 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, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai.
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.

───────

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Izvorul Vieții și al Tinereții

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ciocolata, 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, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai.
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.

───────

(210) M 2022 03173 (111)186641
(151) 05/05/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

(210) M 2022 03170 (111)186640
(151) 05/05/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &
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(210) M 2022 03175 (111)186642
(151) 05/05/2022
(732) SICASO LAND CONCEPT, ALEEA

PRIVIGHETORILOR BL.E, SC.1,
AP.0-4, SECTOR 1, BUCURESTI,
014031, ROMANIA

(540)

SICASO

(531) Clasificare Viena: 02.07.04; 05.01.05;
03.01.02; 24.09.02; 25.01.10; 29.01.02;
29.01.08

(591) Culori revendicate:galben (HEX
FCDB6E), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03178 (111)186686
(151) 05/05/2022
(732) CLUBUL SPORTIV ACADEMIA

DE FOTBAL "GHEORGHE HAGI",
BULEVARDUL MAMAIA, NR.208,
ETAJ 4, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA HAGI 10

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 02.01.15; 27.07.01; 21.03.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate.
41. Furnizarea de activități sportive, culturale,
educație și instruire.

───────
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(210) M 2022 03180 (111)186643
(151) 05/05/2022
(732) ROMPAK SRL, STR. GRADINITEI

NR.1C, JUDETUL IASI, PASCANI,
705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

StrăBun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.12.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
555C), galben (Pantone 600C), roz
(Pantone 482C), portocaliu (Pantone
1375C), albastru (Pantone 279C),
(Pantone 284C), alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Amelioratori de pâine pentru uz industrial
sau artizanal, amelioratori de aluat si anume:
adjuvanti pentru fabricarea pâinii, complex
de enzime pentru coacere si fermentare,
potentiatori de arome pentru produsele
alimentare, aditivi (chimici) pentru fermentare,
aditivi de faina, aditivi de aluat, amestecuri
de aditivi, substanțe chimice, concentrate si
premixuri care mențin produsele alimentare
proaspete, durabile, stabile.
30. Paine si produse de panificație, amelioratori
(aditivi) pentru panificație, mixuri si premixuri
pentru panificație si patiserie, faina si preparate
din cereale, produse de patiserie si produse
de cofetărie, cozonac, chifle dulci, pudra de
tort, coca de tort/aluat de tort, glazura de
tort (glazurare), torturi/prajituri, zahar candel
cristalizat, produse de cofetarie/produse de
cofetărie cu zahar, biscuiți sarati si uscati
(crackers), aluat, turta dulce, aluat de patiserie,
plăcinte, pizza, cornuri, drojdie.

───────

(210) M 2022 03185 (111)186644
(151) 05/05/2022
(732) ADRIANA PĂDURARU, STR.

VITEJILOR, NR. 6, BL. SC11, SC.
TR.1, ET. 4, AP. 11, JUDEȚ IAȘI,
IASI, IAȘI, 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)

INSPIRĂ VIITORUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
(tipărite) fotografii, materiale didactice și
de instruire, publicații imprimate, publicații
periodice, reviste (publicații periodice), publicații
periodice tipărite, publicații educative, cărți, cărți
documentare, cărți educative, carti cu informatii,
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, pliante informative tipărite,
materiale imprimate, materiale educative tipărite,
materiale tipărite pentru instruire, materiale de
instruire tipărite, materiale educative și didactice,
materiale tipărite de cursuri prin corespondență,
cutii din carton, cutii pentru papetărie, cutii de
expunere din carton.
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale
pentru copii, 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
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───────

(210) M 2022 03206 (111)186645
(151) 06/05/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI, NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one GALLERY
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(HEX#29284e)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. 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), 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

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 sau divertisment), servicii specifice
școlilor (educație), servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educative oferite de școli,
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, 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,
cursuri de limbi străine, servicii de învățământ
referitoare la limbi străine, 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,  ateliere  organizate  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.
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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.
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), 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), 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.

───────
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(210) M 2022 03213 (111)186498
(151) 06/05/2022
(732) LUDWIG SCHOKOLADE GMBH

& CO. KG, SENEFELDERSTR. 44,
BERGISCH GLADBACH, 51469,
GERMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

Trumpf EDLE TROPFEN
IN NUSS GERMAN

TRADITION EST. 1966

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 05.07.06; 26.04.01;
26.04.05; 05.03.15

(591) Culori revendicate:gri, alb, roșu, verde,
maro, auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cacao, pudră de cacao, băuturi care conțin
cacao, indiferent dacă sunt sau nu în formă
instant, ciocolata, produse din ciocolată, batoane
de ciocolată, indiferent dacă sunt sau nu sub
formă de bucăți individuale porționate, praline,
praline cu umplutură, praline cu umplutură
lichidă, praline cu umplutură fără alcool, praline
cu umplutură cu alcool, în special din băuturi
spirtoase și/sau vinuri, praline cu fructe cu
coajă lemnoasă/lignificată (în special alune de
pădure) și/sau fragmente (părți) de fructe cu
coajă lemnoasă/lignificată (în special alune de
pădure), praline cu umplutură alcoolică, în
special din băuturi spirtoase și/sau vinuri, cu
fructe cu coajă lemnoasa/lignificată (în special
alune de pădure) și/sau fragmente (părți) de
fructe cu coajă lemnoasă/lignificată (în special
alune de pădure), batoane cu musli, batoane

de ciocolată, în special batoane umplute,
de asemenea cu caramel și/sau fructe cu
coajă lemnoasa/lignificată (în special alune
de pădure) și/sau fragmente (părți) de fructe
cu coajă lemnoasa/lignificată (în special alune
de pădure), produse fine de panificație și
cofetărie, produse de panificație de lungă durată,
inclusiv cele cu învelișuri de glazură grasă sau
ciocolată și fructe cu coajă lemnoasă/lignificată
și/sau fragmente (părți) de migdale, produse
de cofetărie, în special dulciuri de mestecat,
produse de cofetărie din ciocolată și zahăr
turnate, în special figurine și sortimente de
figurine.

───────

(210) M 2022 03225 (111)186636
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI, CALEA NATIONALA
NR. 64, JUDETUL BOTOSANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

SEMPER ALTIUS!
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1366

(210) M 2022 03234 (111)186687
(151) 06/05/2022
(732) FLORIN HOZOC, STR. PECHEA

NR. 10-12, AP. 12, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A,
PARTER, SPAȚIUL ADMINISTRATIV
A2, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Energy REVOLUTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
26.01.03; 26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX #4d2973),
verde (HEX #72BF44), portocaliu (HEX
#F4B34A)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu sisteme fotovoltaice, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu aparate și instalații
fotovoltaice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu sisteme fotovoltaice, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu aparate și
instalații fotovoltaice, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, servicii
de agenţie de import-export, 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
37. Instalare de sisteme fotovoltaice, instalare
de aparate și instalații fotovoltaice,
instalare de celule și module fotovoltaice,
întreținere, reparare și recondiționare de
sisteme fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații

fotovoltaice, oferirea de informații cu privire
la instalarea de aparate, instalații și sisteme
fotovoltaice, oferirea de informații cu privire la
întreținerea, repararea și recondiționarea de
aparate, sisteme și instalații fotovoltaice

───────

RÂNDUNELELOR NR. 5, BL.
R6, SC. A, ET. 2, AP. 7, JUD.
CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BCheese obraznic de bun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 05.07.18; 11.03.07; 08.07.25

(591) Culori revendicate:negru, galben,
portocaliu, alb

(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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03258 (111)186634
(151) 09/05/2022
(732) BORȘARU FLORIN, STR.
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(210) M 2022 03283 (111)186646
(151) 10/05/2022
(732) COMUNITATEA EMAGICIENILOR

SRL, STR. PROGRESULUI, NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Generys
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Căști audio, căști fără fir, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști stereo, căști in-ear, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
mouse-uri de calculator fără fir, tastaturi de
calculatoare, măști pentru scufundare liberă,
alarme de incendiu, zgărzi electronice de
dresaj pentru animale, tocuri de ochelari,
termostate electrice, regulatoare de temperatură
(termostate), stilouri electronice, stilouri cu vârf
conductiv pentru dispozitive cu ecran tactil,
sonerii electrice.

───────

(210) M 2022 03310 (111)186667
(151) 11/05/2022
(732) ASISOFT SRL, STR. CLUCERULUI

22, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011365, ROMANIA

(540)

ASISOFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 03319 (111)186647
(151) 11/05/2022
(732) GEORGE ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI NR. 7, BL. 4, SC. A,
ET. P, AP.1, JUD. IAȘI, TOMEȘTI,
707515, IAȘI, ROMANIA

(540)

Vinstar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Becuri cu led, becuri cu led pentru
automobile, lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, lămpi de verificare pentru
autovehicule, lămpi de lectură pentru
autovehicule, dispozitive contra luminii orbitoare
pentru automobile (garnituri de lămpi), aparate
de iluminat pentru vehicule, bare luminoase
pentru vehicule de teren, becuri electrice
pentru lămpi posterioare, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare de
direcție, becuri pentru panoul de bord, faruri cu
dinam pentru vehicule, faruri cu dinam pentru
biciclete, faruri pentru motociclete, faruri pentru
vehicule cu două roți, lanterne de biciclete, lumini
de marșarier pentru vehicule terestre, lămpi de
frână pentru vehicule, lămpi de vehicule terestre
cu motor, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi pentru remorcă, lumini de navigație pentru
aeronave, lumini de navigație pentru vase,
lumini de poziție pentru vehicule terestre, lumini
de siguranță sensibile la mișcare, lumini de
stop pentru vehicule, lumini pentru motociclete,
lumini pentru plăcuțe de înmatriculare, lumini
pentru remorci de ambarcațiuni, proiectoare
auto, proiectoare pentru vehicule, faruri pentru
motociclete, faruri pentru automobile, faruri cu
dinam pentru vehicule, faruri cu dinam pentru
biciclete, faruri pentru vehicule cu două roți.

───────
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(210) M 2022 03349 (111)186668
(151) 12/05/2022
(732) BVCL 2022 OPTICAL DISTRIB

GROUP SRL, STR. DOMINO NR.
25, CAMERA 3, SAT MOSNITA
VECHE, JUD. TIMIȘ, MOSNITA
VECHE, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Dr.Optik+ optică medicală

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Promovarea vânzărilor la puncte de
cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, administrarea vânzărilor, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de informații
comerciale, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
gestionare a vânzărilor, promovarea comercială,
consultanță privind promovarea comercială,
administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii prestate de opticieni, montarea
de lentile optice, servicii de testare a vederii
(opticieni), servicii medicale, servicii oferite de
clinici medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii

de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii de analize medicale,
servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de examinări medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii pentru pregătirea rapoartelor
medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, servicii de
informare cu privire la lentile de contact, servicii
de optometrie.

───────

(210) M 2022 03371 (111)186575
(151) 13/05/2022
(732) SC SILKWEB SA, STR. GEOORGE

COSBUC, NR. 25 A, AP. 50, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

silkweb.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii online de prelucrare de date, servicii
de comenzi online, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative.
42. Creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, software ca serviciu
(saas), consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (saas), găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, servicii ale unui furnizor
de găzduire cloud, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru terți,
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online pentru terți, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru partajare
de conținut online, stocare de date online,
găzduire de server, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, servicii pentru proiectarea
software-ului de prelucrare de date electronice,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, creare și design
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de site-uri web pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web.

───────

(210) M 2022 03374 (111)186648
(151) 13/05/2022
(732) BONITA GUARD PROTECTION

SRL, STR.TOPORAȘI, NR.1-7,
BL.15, SC.7, ET.3, AP.205,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BONITA GUARD PROTECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizica
a bunurilor materiale si a persoanelor, servicii de
paza, servicii de paza antiefractie , servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecție,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
paza pe timp de noapte, servicii oferite de către
agentii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizica, servicii de garda de corp.

───────

(210) M 2022 03497 (111)186720
(151) 19/05/2022
(732) DEMSA COMANES SRL, STR.

JUCU DE SUS, NR 221, JUD.
CLUJ, JUCU DE SUS, 400117,
CLUJ, ROMANIA

(540)

REKINETO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 03695 (111)186714
(151) 30/05/2022
(732) UNITATEA MILITARĂ 02583

BUCUREȘTI AGENȚIA DE
INFORMAȚII GEOSPAȚIALE
A APĂRĂRII, BULEVARDUL
ION MIHALACHE NR. 124-126,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GEOSPAȚIALE A APĂRĂRII
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.14; 26.04.05; 26.03.05; 01.05.01
(591) Culori revendicate:albastru, roșu, alb,

negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, geodezice,
fotografice, optice, de măsură, și mașini de
calculat.
16. Imprimate pe hârtii și planuri topografice,
hărți tematice speciale, cataloage cu
coordonatele punctelor geodezice, periodice,
cărți, articole de legătorie, fotografii, materiale
didactice, litere de tipografie.
41. Cursuri de pregătire în domeniile
topogeodeziei, cartografiei, reproducerii și
imprimării hărților, organizare de simpozioane și
sesiuni de comunicări științifice în domeniu.

AIGA 
AGENȚIA DE INFORMAȚII

42. Cercetare, proiectare și asistență de
specialitate și tehnică în domeniul de activitate,
lucrări de design (design industrial).

───────



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2013
04238

18/06/2013 186693 SC RESTAURANT
ANUL 1938

Il Destino
RISTORANTE
ITALIANO

43 573

2
M 2015
07136

28/10/2015 185920 SC B3 MEDIA
INTERNATIONAL SRL

FORMATIA HAIDUCII 41 573

3
M 2016
03949

02/06/2016 186491 SC GEOZIM FOOD
SRL

GEOZIM 35 573

4
M 2016
04431

22/06/2016 186566 BOCEAN MARIUS
PAUL

Gustul Ales 41 574

5
M 2016
05549

09/08/2016 186313 OBANCEA STEFAN
CIPRIAN PFA

CB Casuta Bunicii
Relaxare la Balaban

20, 35, 42,
43

574

6
M 2017
00560

31/01/2017 185867 BOGDAN-MIHAI
POSTELNICU

Teddy Bear 35, 41 574

7
M 2017
06782

22/10/2017 186185 SC ALCHIMEX SA GARANT 5 575

8
M 2018
00857

12/02/2018 186312 DUMITRU OPREA
RADU CHELTUIALA

iTicket ești online 35, 41 575

9
M 2018
07878

22/11/2018 186311 DUMITRU OPREA BURGER HEROES 29, 35, 43 575

10
M 2018
08679

21/12/2018 185922 SC B3 MEDIA
INTERNATIONAL SRL

KRISTINE 41 576

11
M 2019
01173

19/02/2019 185884 ASOCIAȚIA
DĂRUIEȘTE VIAȚĂ

EXIGIO 41, 42, 44 576

12
M 2019
01174

19/02/2019 185885 ASOCIAŢIA
DĂRUIEŞTE VIAŢĂ

41, 42, 44 576

13
M 2019
01562

04/03/2019 186487 SC DEDEMAN SRL AFIX CAPITAL 36 577

14
M 2019
01598

05/03/2019 186488 SC DEDEMAN SRL DAREN AUTOMOBILE 35, 37 577

15
M 2019
02457

01/04/2019 186495 DIGITAL
STORYTELLERS SRL

PUFOSENIE 16, 23, 24,
25, 26, 27,
28

577

16
M 2019
02717

08/04/2019 186486 SC DEDEMAN SRL EquiLiant Capital 36 578

17
M 2019
02778

10/04/2019 185864 TEMATIC CABLE SRL Székely tv 38, 41 578

18
M 2019
03494

09/05/2019 186665 KRUGER-BRENT
AGENCY SRL

ARCHIPTERIX 16 578

19
M 2019
03539

13/05/2019 186485 SC DEDEMAN SRL EQUILIANT 36 578

20
M 2019
03583

14/05/2019 186484 SC DEDEMAN SRL 36 579

21
M 2019
04118

04/06/2019 185935 CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL -
MEDICINA DENTARA
- ȘERBAN AUGUSTIN

DENT ALL FINE 44 579
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

22
M 2019
04387

18/06/2019 185891 SC CONTAZEN SRL Contazen 9, 35 580

23
M 2019
04656

24/06/2019 185842 BIOLIFE CAVIAR SRL BIOLIFE CAVIAR 29, 31, 35 580

24
M 2019
04937

05/07/2019 185868 IOSIF ALIN PRECUB DJ IONUT BUCUR 41 581

25
M 2019
04978

05/07/2019 185859 SC NEOGEN SA SALESFOX 35 581

26
M 2019
05017

18/07/2019 185858 SC LERIDA
INTERNATIONAL SRL

CUBANELLOS 34, 35 581

27
M 2019
05292

18/07/2019 185843 IT LABORATORY
RETAIL SRL

Hotel Bliss 43 582

28
M 2019
05617

01/08/2019 186489 SC DEDEMAN SRL LETEA 35, 37 582

29
M 2019
05621

01/08/2019 186553 MIHAIL LEONTE ROMANIAN BAJA
RALLY RAID

41 582

30
M 2019
05646

02/08/2019 185881 SARMIS CAPITAL
PARTNERS SRL

35, 36 583

31
M 2019
05703

05/08/2019 186241 FUNERARA EDEN
SRL

Casa Funerară Eden 45 583

32
M 2019
05705

05/08/2019 186179 BOSFOR KEBAB SRL BOSFOR KEBAB 43 584

33
M 2019
05858

12/08/2019 186677 S.C. SZILASSY S.R.L. SAPAC 7, 12, 35 584

34
M 2019
06041

21/08/2019 186287 HH TEXTILE
MANUFACTORING
GARMENTS S.R.L.

SILK LOVE & LACE 25 584

35
M 2019
06061

22/08/2019 186274 SC NYK CONSTRUCT
SRL

TAVERNA TO
PETRINO

43 585

36
M 2019
06085

23/08/2019 186353 MOBIGARDEN SRL MOBI GARDEN
outdoor furniture

35 585

37
M 2019
06109

11/11/2019 186322 SC MONCEANU
INOCASINGS SRL

MONCEANU
INOCASINGS

29, 35, 39,
40

585

38
M 2019
06158

28/08/2019 186678 SC FAST DIGITECH
STORE SRL

Fast Digitech Store 9, 35 586

39
M 2019
06274

02/09/2019 186177 S.C. DIAFLORA
INVEST SRL

flora-line.ro ready to
decorate?

31, 35 586

40
M 2019
06291

02/09/2019 186492 Calin Gheorghe Traian
Samarghitan

GANDIREA 16, 35, 41 587

41
M 2019
06322

03/09/2019 186598 NILBIDI TRANS SRL POWER J GYM 3, 28 587

42
M 2019
06365

05/09/2019 185918 CARPATICA PLANT
EXTRACT SRL

AS-POTENT DUO 3, 5 587

43
M 2019
06366

05/09/2019 185919 CARPATICA PLANT
EXTRACT SRL

AS-TIROIDFORT 3, 5 587

44
M 2019
06367

05/09/2019 185875 CARPATICA PLANT
EXTRACT SRL

AS-RENALFORT 3 587

45
M 2019
06400

06/09/2019 186719 EDUARD STEFAN
ANGHEL

DVE DEPOZITUL
DE VEHICULE
ELECTRICE

7, 12, 28,
37, 41

588
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crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

46
M 2019
06466

09/10/2019 186494 GRADINA DIN
BUCIUM SRL

Smiley Camper 39 588

47
M 2019 16/09/2019 185890 SC PIECZARKI

PODLASKIE EXPORT
SRL

FRISCO 29, 31 589

48
M 2019
06619

17/09/2019 185849 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

KIDS UNIVERSE 14, 18, 24,
25, 28, 35

589

49
M 2019
06651

18/09/2019 186551 S.C. ITINERA VENUS
TRAVEL S.R.L.

PROGRAMUL
CULTURAL ROMANIA
MEA

39, 41 590

50
M 2019
06652

18/09/2019 186550 ASOCIAȚIA
”M.C.BURNOUT”

MC BURNOUT ARAD 41 590

51
M 2019
06653

18/09/2019 186609 S.C. HAPPY
PANCAKE S.R.L.

PABLITO GOOD
MOOD FOOD

43 591

52
M 2019
06706

19/09/2019 186182 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

ile de la ville
RESIDENCE

35, 37, 43,
45

591

53
M 2019
06717

19/09/2019 186195 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN

9, 16, 35,
36, 41, 45

592

54
M 2019
06718

19/09/2019 186194 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN

9, 16, 35,
36, 41, 45

592

55
M 2019
06720

19/09/2019 186196 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

9, 16, 35,
36, 41, 45

593

56
M 2019
06783

23/09/2019 185960 CRISTIAN PREDIE & Yellow GYM 35, 41 593

57
M 2019
06788

23/09/2019 186060 ITR SINCRO SRL SincroMed
TELERADIOLOGY

44 594

58
M 2019
06789

23/09/2019 186061 ACTIVE HUB
SOLUTIONS SRL

Active Hub Solutions 42 594

59
M 2019
06789

23/09/2019 186061 ACTIVE HUB
SOLUTIONS SRL

Active Hub Solutions 42 595

60
M 2019
06792

23/09/2019 186293 SC VINEX
MURFATLAR SRL

ABSTRACT 33 595

61
M 2019
06858

25/09/2019 186212 NICOLAE-CRISTIAN
DUMITRA

ZEKA 25, 35 596

62
M 2019
06902

26/09/2019 185882 SARMIS CAPITAL
PARTNERS SRL

Sarmis 35, 36 596

63
M 2019
06959

01/10/2019 186210 OLGA-FLORENTINA
GUDYNN
CONSTANTIN -
CATALIN GUDYNN

OLGA GUDYNN 16, 18, 25,
28, 35, 36,
39, 41, 42,
43, 44

596

64
M 2019
06967

01/10/2019 186552 MIHAIL LEONTE ROMANIAN CROSS-
COUNTRY

41 597

65
M 2019
06972

01/10/2019 186190 ARTI MONDO ANG
SRL

Anne Marie d`ANGE 35, 41 597

66
M 2019
07013

02/10/2019 186192 TRANSFER RAPID
ELECTRONIC SRL

romfintech 35, 36, 41,
42

598

67
M 2019
07014

02/10/2019 186477 OANA COMANESCU
MIHAI COMANESCU

REMBRANDT ART
CENTRE

35, 41 598

68
M 2019
07026

02/10/2019 186637 ELENA-OANA
POPESCU

iGlow PRO 3, 35, 44 599

06610
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depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

69
M 2019
07145

06/10/2019 186016 SC UNDERGROUND
CLUB SRL

momo club 35, 41 599

70
M 2019 07/10/2019 186175 AGENCY FOR

CONTROL OF
OUTSTANDING
DEBTS SRL

A.C.O.D. 36, 45 599

71
M 2019
07174

07/10/2019 186175 AGENCY FOR
CONTROL OF
OUTSTANDING
DEBTS SRL

A.C.O.D. 36, 45 600

72
M 2019
07175

07/10/2019 186174 AGENCY FOR
CONTROL OF
OUTSTANDING
DEBTS SRL

36, 45 600

73
M 2019
07389

17/10/2019 186328 SC PIECZARKI
PODLASKIE EXPORT
SRL

FRISCO Mushrooms 29, 30, 31 600

74
M 2019
07395

17/10/2019 186330 SC PIECZARKI
PODLASKIE EXPORT
SRL

FRISCO Boutique 29, 31, 32 601

75
M 2019
07522

22/10/2019 186010 LOOPS
ENTERTAINMENT
SRL

we all hype 25, 35, 41 601

76
M 2019
07660

28/10/2019 186593 SC MIARBAL PROD
SRL

VERUM NATURAL 29, 30 602

77
M 2019 29/10/2019 186074 ASOCIAŢIA

AGRICULTORILOR
MAGHIARI DIN
ROMÂNIA-
ORGANIZAŢIA
MUREŞ

PRO AGRICULTURA
TRANSILVANIAE

35, 41, 44 602

78
M 2019
07713

30/10/2019 186657 IOANA FLORINA
MIRZA

FAMILY PROFILE 9 603

79
M 2019
07807

04/11/2019 186181 ROYAL ESTATES &
BULDINGS SRL

Frutti FRESH 29, 30, 31,
32, 33, 35

603

80
M 2019
07915

06/11/2019 186271 DRAGOȘ GĂRDESCU BĂIATU' ÎN IARBĂ 33 604

81
M 2019
07965

11/11/2019 185904 COLEGIUL NATIONAL
DE MUZICA GEORGE
ENESCU

CONCURSUL
INTERNATIONAL
JUNIOR AL
COLEGIULUI
NATIONAL DE
MUZICA "GEORGE
ENESCU"

41 604

82
M 2019
07997

08/11/2019 186076 DRAGOS VASILE
ZAHARIA

Super Case 19, 37 604

83
M 2019
08006

08/11/2019 186524 CORNELIU-TEOFIL
TEAHA

FESTIVALUL JOHANN
STRAUSS

41 605

84
M 2019
08007

08/11/2019 186525 CORNELIU-TEOFIL
TEAHA

BALUL VIENEZ BY
DEBIZZ

41 605

85
M 2019
08074

12/11/2019 186013 GLOBAL RECORDS
SRL

KILLAFONIC 25, 35, 41 606

07174

07669
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Dată
depozit
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marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

86
M 2019
08096

12/11/2019 186118 RAMONA-ILEANA
PRUTEANU

MISTIK FASHION 14, 25 606

87
M 2019
08148

14/11/2019 186674 S.C. SOFA RECON
S.R.L.

IE Nationala RO 25, 35 606

88
M 2019
08238

18/11/2019 186673 S.C. FAVORIT
EXCHANGE S.R.L.

FAVORIT EXCHANGE 36 607

89
M 2019
08239

18/11/2019 186320 AUTOFRIGO CENTER
SRL

AUTOFRIGO CENTER 11, 12, 35,
37

607

20/11/2019 186073 IONEL SANDU grünhaus 2, 6, 8, 11,
17, 19, 35,
37

608

91
M 2019
08301

20/11/2019 185892 SC RIVERGATE
RATING GROUP SRL

PARK AVENUE 96 36, 37 608

92
M 2019
08330

21/11/2019 186169 CRISTIAN STANCIU MASTER PIZZA 43 609

93
M 2019
08332

21/11/2019 186168 CRISTIAN STANCIU MASTER KIDS 41 609

94
M 2019
08337

21/11/2019 186269 PERFECT PURE
NATURAL SRL

UPOTENT 5, 30 609

95
M 2019
08352

22/11/2019 186183 SC STILISSIMO
ART&DESIGN SRL

INGROPAM BANALUL 35 610

96
M 2019
08379

24/11/2019 186592 SC MIARBAL PROD
SRL

Ceaunul cu bunătăți 29 610

97
M 2019
08383

24/11/2019 186279 SIDE GRUP SRL bioside Stăpânim
natura prin a ne
supune ei

16, 35, 39,
42

610

98
M 2019
08424

25/11/2019 186270 KEYDESIGN
TEMPLATES S.R.L.

keydesign 9 611

99
M 2019
08439

26/11/2019 186638 SC KARPEX AUTO
SOLUTION SRL

CAROLLA 42 611

100
M 2019
08482

27/11/2019 186490 SC AUTOROM SERV
SRL

reparo ACADEMY 41 612

101
M 2019
08492

27/11/2019 186078 VADIM TODICĂ K KRAFT TOOL 7, 8, 9 612

102
M 2019
08542

29/11/2019 186717 ASOCIAȚIA UNIUNEA
FESTIVALURILOR
MAGHIARE DIN
TRANSILVANIA -
ERDÉLYI MAGYAR
FESZTIVÁL
SZÖVETSÉG

UNIUNEA
FESTIVALURILOR
MAGHIARE DIN
TRANSILVANIA
ERDÉLYI MAGYAR
FESZTIVÁL
SZÖVETSÉG

16, 25, 35,
41, 42

613

103
M 2019
08593

02/12/2019 186715 TITUS TULEA VITAREFILL 35 613

104
M 2019
08598

02/12/2019 186310 OPREA DUMITRU CARLAS BURGER 29, 35 614

105
M 2019
08630

03/12/2019 186012 SC CASA DE
NEGUSTORI COPOU
SRL

CASA DE
NEGUSTORI COPOU

29, 30 614

106
M 2019
08722

06/12/2019 186023 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

BCR ȘCOALA DE
BUSINESS.RO Sb

35, 36 615

08289
M 2019

90



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1378

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

107
M 2019
08943

12/12/2019 186267 CTP TECH LLC creatopy 9, 35, 42 615

108
M 2019
08944

12/12/2019 186268 CTP TECH LLC creatopy 9, 35, 42 616

109
M 2019 13/12/2019 186718 S.C. FLD

PROFESSIONAL
S.R.L.

GARAGE ARTIZANAL
LOCAL VOCAL

30, 43 616

110
M 2019
08958

13/12/2019 186071 GEORGE-DRAGOS
DAVID

OUSHA 11, 35, 37 617

111
M 2019
09076

18/12/2019 186172 VIRGIL ILIUŢĂ LEGGANCE 25 617

112
M 2019
09100

19/12/2019 186199 EHSAN HAFIZ
MOHSAN

EFISTARS
CHIBRITURI DE
CALITATE

34 618

113
M 2019
09178

23/12/2019 186005 CROSSGATE SRL viliera 36, 37, 43 618

114
M 2019
09236

29/12/2019 186252 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

SILK DISTRICT 36, 37 618

115
M 2020
00755

12/02/2020 185873 Î.M. "VINĂRIA
PURCARI" S.R.L.

CRAMA PURCARI 33, 35 620

116
M 2020
00756

12/02/2020 185874 Î.M. "VINĂRIA
PURCARI" S.R.L.

DOMENIILE PURCARI 33, 35 620

117
M 2020
00761

04/02/2020 186208 WESTERN
MANAGEMENT
GROUP SRL

Blanchette 24, 25 621

118
M 2020
01289

16/03/2020 185886 ASOCIAŢIA
DĂRUIEŞTE VIAŢĂ

Dăruieşte DV Viaţă 35, 36, 41,
44, 45

621

119
M 2020
01290

16/03/2020 185887 ASOCIAŢIA
DĂRUIEŞTE VIAŢĂ

DV 35, 36, 41,
44, 45

622

120
M 2020
01291

16/03/2020 185888 ASOCIAŢIA
“DĂRUIEŞTE VIAŢĂ”

Dăruieşte Viaţă DV 35, 36, 41,
44, 45

624

121
M 2020
01336

20/02/2020 185967 SC MAXCELL COM
SRL

Mimacro 9 625

122
M 2020
01337

20/02/2020 185968 SC MAXCELL COM
SRL

X-start 9 626

123
M 2020
02257

01/04/2020 186262 RADU CODRUŢ
NIŢULESCU

HOMECHEF Herbs 31 626

124
M 2020
04724

08/07/2020 186526 DORIN AUREL IUHAS GENERE 40 627

125
M 2020
04800

10/07/2020 186205 VALVIS HOLDING SA AQUA SPRITZ 33 627

126
M 2020
05041

20/07/2020 186056 CHEMICAL
COMPANY SA

GARBO 3, 5 627

127
M 2020
06293

07/09/2020 186397 BETTY-COM SRL - BRUTĂRIE -
Betty PATISERIE -
COFETĂRIE

30, 35 628

128
M 2021
02167

17/03/2021 186372 DĂNUȚ-EUGEN
GURKA

KINDER HAUS 20 630

08951
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129
M 2021
02241

18/03/2021 186392 INTELIGENT
MEDICAL COMPANY
S.R.L.

AZOMED 5 630

130
M 2021
02862

08/04/2021 186178 TOP ACTIV CLASS
SRL

INCEPTION by the sea 36 630

131
M 2021
03014

13/04/2021 186393 FLORINA CÂINEANU Fleurane 20, 35 631

132
M 2021
03601

06/05/2021 185865 SLEIMAN MOURTADA French Clinique
CHIRURGIE ORO-
MAXILO-FACIALA
Estetica si volumetrie
faciala

44 631

133
M 2021
04744

18/06/2021 186394 MENTON MALL FBE
SRL

GAIA 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
16, 17, 20,
21, 22, 24,
25, 28, 35

632

134
M 2021
05324

14/07/2021 186395 INFINITY LIFE
MEDICAL SRL

CLINICA MEDICALĂ
iLife

44 634

135
M 2021
06264

26/08/2021 186410 SC MEDIAUNO SRL REPOWER ROMANIA 35 634

136
M 2021
06338

30/08/2021 186316 CARMEN-MIHAELA
BUSCH

SĂNĂTATE
ESENŢIALĂ

3 634

137
M 2021
06704

16/09/2021 186077 RANJAK MEDIA-M
SRL

RANJAK MEDIA
AGENTIA DE
MARKETING A
MEDICILOR

35 635

138
M 2021
07077

01/10/2021 186396 SC RUSTRANS SRL Lotca by ARCA 43 635

139
M 2021
07577

20/10/2021 185938 MOLINI BUNATATI
DIN SIBIU S.R.L.

MOLINI BUNATATI
DIN SIBIU 2015

29, 30, 35 636

140
M 2021
07657

22/10/2021 186246 SC DIPLO CARE SRL LE ROI DU CAVIAR 29, 31 638

141
M 2021
07685

25/10/2021 186298 CONCEPTUAL MED
FARMA SRL

Collier 35 638

142
M 2021
08091

11/11/2021 186173 IULIANA-ANDREEA
PREDA

FIREBALL MUSIC
FESTIVAL

41 639

143
M 2021
08275

17/11/2021 186292 FRANKFURT IMPEX
PROD SRL

CARPATIC LAMB 29, 31, 40 640

144
M 2021
08395

22/11/2021 186171 VINPUNKT TRADING
S.R.L.

DOMENIILE
VORNICENI

33, 35 640

145
M 2021
08403

23/11/2021 186409 TERMOCOLOR SRL e-garduri.ro GARDURI
DIN ALUMINIU

6, 35 640

146
M 2021
08665

06/12/2021 186346 RALUCA SORINA
ALTIPARMAK

ider 20, 24, 27,
35

642

147
M 2021
08705

07/12/2021 186360 MARCHESA INVEST
SA

AMANETTO Gold,
Vintage & More

14, 35, 36 642

148
M 2021
08730

08/12/2021 186079 CATALIN ION
SCARLATESCU

Xchef by Cătălin
Scărlătescu

43 643

149
M 2021
08731

08/12/2021 186206 HEINEKEN ROMANIA
S.A.

Hațegana 32 643
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150
M 2021 08/12/2021 186203 ADAMEA SRL The BEST Adamea

TOPERE PENTRU
TORTURI CU
PERSONALITATE

2, 16, 35 643

151
M 2021
08772

09/12/2021 186380 ART PROPERTY
DEVELOPMENT
S.R.L.

ART CITY 36 644

152
M 2021
08799

09/12/2021 186356 FUNDAȚIA THE
MISSION

MIEZ DISCO
+FUNROCK
+ELECTRO

41, 43 644

153
M 2021
08816

20/12/2021 186655 SC BRILLU EMOTION
SRL

BRILLÚ 35 645

154
M 2021
08840

10/12/2021 186007 DOMAINE VINARTE
S.R.L.

NEGRU DE
BOLOVANU

33 645

155
M 2021
08866

13/12/2021 186258 OZARIS FOOD SRL CERVO - Just have a
seat -

35, 43 646

156
M 2021
08868

13/12/2021 186628 APRIL FILIP Miez de Miere 30, 35 647

157
M 2021
08873

13/12/2021 186361 MEDIURG
INTERNATIONAL SRL

MEDIURG
INTERNATIONAL

44 647

158
M 2021
08929

14/12/2021 185921 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR
DE PORUMB DIN
ROMANIA

FARM CONECT
România

35, 36, 38,
41, 42, 44

648

159
M 2021
08933

15/12/2021 186475 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Șahul de la învățarea
la clasă la povești
de spus acasă - The
Gambit

41 649

160
M 2021
08963

15/12/2021 186454 MANUELA PATRICIA
BREZEANU

DOLOFAN 30 650

161
M 2021
09035

17/12/2021 186453 FERMA RALI SRL Goldenbee 30 650

162
M 2021
09094

21/12/2021 186483 ACAPULCO GARDEN
S.R.L

ACAPULCO
RESTAURANT &
GARDEN

29, 30, 39,
41, 43

651

163
M 2021
09097

21/12/2021 186452 REPO ENGINEERING
S.R.L

EXSTEEL
ENGINEERING

7 654

164
M 2021
09159

22/12/2021 186651 ASOCIATIA QUBE
ROBOTICS - QUBE
ROBOTICA

Q QUBE. BECAUSE
AMBITION DOESN'T
WAIT

7, 9, 16,
41, 42

654

165
M 2021
09179

23/12/2021 186451 ASSET
CONSTRUCTION
SOLUTIONS S.R.L.

HAPPY HOME DIN
PASIUNE PENTRU
CASA TA!

37, 39 655

166
M 2021
09182

23/12/2021 186450 SC Fair Trading and
Development SRL

LogicMed 5, 10, 35 655

167
M 2021
09198

24/12/2021 186449 S.C NATURAL
AUTENTIC DESIGN
SRL

29, 30, 43 657

168
M 2021
09240

29/12/2021 186474 PRESTATORUL SRL CB CRAMA BRATU
1967

33 658

08750
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169
M 2022
00199

13/01/2022 186373 BENEFIC GONE BENEFIC 36 658

170
M 2022
00209

17/01/2022 185961 KINETO HELP SRL Kineto Help together
clinică recuperare
medicală

44 659

171
M 2022
00231

13/01/2022 186222 ASOCIAȚIA
TELEFONUL
COPILULUI

TELEFONUL
COPILULUI

35, 36, 41,
44, 45

659

172
M 2022
00236

13/01/2022 185895 VISION TRADING
GRUP SRL

Dr. Soleil Hydra Clear 3 660

173
M 2022
00237

13/01/2022 185896 VISION TRADING
GRUP SRL

Dr. Soleil Hydra Plus 3 663

174
M 2022
00239

13/01/2022 185897 VISION TRADING
GRUP

Dr. Soleil Lubrigel 3, 5 665

175
M 2022
00241

13/01/2022 185898 VISION TRADING
GRUP SRL

Dr. Soleil Intimate 3, 5 666

176
M 2022
00243

13/01/2022 185899 VISION TRADING
GRUP

Dr. Soleil Eco Gel 5 667

177
M 2022
00254

14/01/2022 185869 ANA-MARIA
SOCACIU-BUTU

FESTIVALUL OM BUN 41 667

178
M 2022
00257

14/01/2022 186257 HOLCIM AG HOLCIM IMPERMIA 19 668

179
M 2022
00279

17/01/2022 185855 S.C NATALY LAND
S.R.L

MADRIGAL EVENTS
M

41, 43 668

180
M 2022
00293

17/01/2022 186569 VALENTIN-EUGEN
NEGRU

Prophet
Management&Consulting

35 669

181
M 2022
00321

18/01/2022 185857 ETNO FOLCLOR
MEDIA SRL

TAINELE MINTII 35, 38, 41 670

182
M 2022
00325

18/01/2022 186025 SC PUNTO FRANCO
SRL

PUNTO FRANCO 9, 28 670

183
M 2022
00342

18/01/2022 186119 SANDRA ELIANA
TUDOSE

PATALUNIA 18, 25 670

184
M 2022
00348

18/01/2022 185933 ASOCIAȚIA ACCES
LA VIITOR

EcoSalvatorii 41 672

185
M 2022
00349

18/01/2022 185934 ASOCIAȚIA ACCES
LA VIITOR

#acces2edu-
#go2school

41 672

186
M 2022
00355

18/01/2022 186408 EDY CREATIVE S.R.L. EDY CREATIVE 9, 35, 41,
42

673

187
M 2022
00363

19/01/2022 186176 S.C ALEMAR
PROJECT S.R.L.

ALMA DULCE 30 688

188
M 2022
00398

19/01/2022 185944 KLINGEIS
CONSULTING S.R.L.

Festivalul Toamna
baroc Palatul
Brukenthal

41 688

00465
23/01/2022 186523 SOCIETATEA

NAŢIONALĂ DE
CRUCE ROŞIE DIN
ROMÂNIA

Sanitarii PRICEPUȚI 36, 39, 41,
44, 45

689

190
M 2022
00470

25/01/2022 186028 STRAERO SA STRAERO INCAS
GROUP

41, 42 690

M 2022
189



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1382

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

191
M 2022
00477

25/01/2022 186572 MARIO ANTICO BUCHAREST
FASHION WEEK

35, 41 690

192
M 2022
00481

27/01/2022 186567 OCTAVIAN DUMITRIU Octavian Riu 41 691

193
M 2022
00498

25/01/2022 186003 GABRIEL GHILA PEPPERMINT PARK
WHERE TRUE
ADVENTURE BEGINS

41 691

194
M 2022
00499

25/01/2022 185877 ARTMANIA AGENCY
SRL

Rockwatch 35, 38, 41 691

195
M 2022
00500

25/01/2022 186004 GABRIEL GHILA PEPPERMINT JUMP
TRAMPOLINE PARK

41 694

196
M 2022
00518

01/03/2022 186219 PATRASCAN COSTEL
EMILIAN

MUZEUL UMORULUI 41 694

197
M 2022
00543

31/01/2022 186285 MARIUS-GEORGE
INDRIEȘ

Dumbrawa rawvegan 30, 32, 35 695

198
M 2022
00570

27/01/2022 185876 ARTMANIA AGENCY
S.R.L.

Rockument 35, 38, 41 697

199
M 2022
00661

31/01/2022 186476 LAURA MOCANU BUTTERFLY LIPS
Technique by Dr. Laura
Mocanu

35, 41, 44 701

200
M 2022
00689

01/02/2022 185861 SC BRIZA MARII
NEGRE SRL

MIRAGE BEACH SPA
HOTEL

5, 11, 43,
44

701

201
M 2022
00694

01/02/2022 186726 ZANFIR
CRISTIAN-IULIAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Christian Waschmittel
Alpin Frisch
PROFESSIONAL 100
waschgange Premium
Qualitat UNIVERSAL

3, 35 702

202
M 2022
00715

01/02/2022 186438 IOAN-FLORIN POP my clean SERVICII
COMPLETE DE
CURĂŢENIE

37 702

203
M 2022
00719

01/02/2022 186306 PLZENSKY
PRAZDROJ A.S.

KOZEL REȚETĂ
AUTENTICĂ
DIN CEHIA
VELKOPOPOVICKY
1874 LAGER
PREMIUM

32 703

204
M 2022
00721

01/02/2022 186231 TIBERIU CLAUDIU
LUCA

JUST INN BOX FOOD
DELIVERY

43 703

205
M 2022
00724

01/02/2022 185878 ARTMANIA AGENCY
SRL

Rockblock 35, 38, 41,
43

704

206
M 2022
00738

02/02/2022 186473 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

SĂTMAR 33 707

207
M 2022
00745

02/02/2022 185901 UAT COMUNA
POLOVRAGI

TABĂRA DE
SCULPTURĂ
POLOVRAGI Simboluri
Dacice în Arta
Lemnului în România

35 708

208
M 2022
00768

02/02/2022 186472 SC MLS INVEST
TRADING SRL

NOODLE ! BOX THE
ORIGINAL

16, 39, 43 708
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209
M 2022
00772

02/02/2022 185945 SC ECOTROUT FARM
S.R.L

PĂSTRĂVĂRIA
BUŞTENI Păstrăv
murărit pe Zamora

29 709

210
M 2022
00775

04/02/2022 186374 DANIEL-GINEL
VASTEA

ChatNews 35, 38 709

211
M 2022
00779

03/02/2022 185946 SC ECOTROUT FARM
S.R.L

PĂSTRĂVĂRIA
BUȘTENI Fluștuc din
păstrăv curcubeu

29 711

212
M 2022
00789

15/02/2022 186355 LETY PFLEGE SRL Lety TRANSPORT 39 712

213
M 2022
00837

04/02/2022 186030 3RD JOB LOCUM SRL 3RD JOB LOCUM 9, 35, 42 712

214
M 2022
00846

04/02/2022 186518 SC SOUND S SRL EQ.VAPE 34 713

215
M 2022
00860

04/02/2022 185947 ASOCIATIA CASA
MEMORIALĂ IULIU
MANIU

IULIU MANIU 16, 35, 41,
43

714

216
M 2022
00881

07/02/2022 186317 SC MEDILOGIC
CHEMICAL CENTER
SRL

BEBELOGIC 8, 10, 25,
28

715

217
M 2022
00882

07/02/2022 186318 MEDILOGIC
CHEMICAL CENTER

MEDILOGIC 1, 10 715

218
M 2022
00887

07/02/2022 186248 ASOCIAȚIA "COPILUL
MEU-INIMA MEA"

Poveștile lui Bucurilă 35, 41, 44,
45

716

219
M 2022
00888

07/02/2022 186213 SORIN-ILIE
GRĂDINARU

BUCURILĂ 35, 41, 44,
45

716

220
M 2022
00894

07/02/2022 186319 MIDRA TIMRO SRL PERAL S 1, 5, 35 716

221
M 2022
00903

07/02/2022 186083 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

GLO NEW HEATING
TECHNOLOGY

34 718

222
M 2022
00906

07/02/2022 186280 ALLIANZ T.C.COM LIDER CYLINDER
ZINC CYLINDER
CILINDRU DIN ZINC 5
COMPUTER KEYS

6, 17, 19 718

223
M 2022
00907

07/02/2022 186281 ALLIANZ T.C.COM
SRL

H&V HIGH QUALITY
CYLINDER

6, 17, 19 723

224
M 2022
00908

07/02/2022 186282 ALLIANZ T.C.COM
SRL

ZINC CYLINDER
CILINDRU DIN ZINC
5 COMPUTER KEYS
PREMIUM QUAULITY
TITAN

6, 17, 19 728

225
M 2022
00909

07/02/2022 186283 ALLIANZ T.C.COM
SRL

YLINDER CADO
ZINC CYLINDER
CILINDRU DIN ZINC 5
COMPUTER KEYS

6, 17, 19 732

226
M 2022
00919

08/02/2022 185948 METALOCHIMICE
MAGAZIN ONLINE
SRL

M METALOCHIMICE 35 737
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227
M 2022
00926

08/02/2022 186057 DINAMIC 92
DISTRIBUTION SRL

DINAMIC92 2, 3, 6, 12,
17, 19, 21,
35, 37, 39

738

228
M 2022
00939

08/02/2022 186442 LASZLO-ATTILA
SZABADOS

Mr.Gift 20, 35, 40 743

229
M 2022
00941

08/02/2022 186020 BRUTĂRIA AUTENTIC
S.R.L.

Brutăria Autentic Din
1994

30 750

230
M 2022
00961

09/02/2022 185964 RIN HOSPITALITY
COMPANY

INGRID'S CAFFE 29, 30, 32,
33, 43

751

231
M 2022
00962

09/02/2022 186448 THEODOR MOISACHI DICTATOR 25, 28, 41 751

232
M 2022
00972

09/02/2022 186509 NICOLAE CIRSTEA VINUM NOSTRUM 33, 35, 41,
43

752

233
M 2022
00975

14/02/2022 185949 VIA CORSO SRL SPITALUL
VETERINAR
TRANSILVANIA

44 754

234
M 2022
00976

09/02/2022 186507 NICOLAE CIRSTEA nostrum Coffee 30, 35, 41,
43

754

235
M 2022
00978

09/02/2022 186120 RETAIL COMPLEX
SRL

BETTER POSTURE 10, 20, 25,
28, 35

756

236
M 2022
00979

09/02/2022 185894 ASOCIAȚIA MEDIA
INDEX

A napos oldal 41 757

237
M 2022
00981

09/02/2022 186022 TUDOREL MARIAN
MODRINGA

MOTUMA REGAL
IMOB

36, 37 757

238
M 2022
00982

10/02/2022 186321 SECURISAFE SRL SECURI SAFE 45 757

239
M 2022
00983

09/02/2022 186508 NICOLAE CIRSTEA Pierdut în... 16, 35, 38,
39, 41, 42,
43

758

240
M 2022
00985

09/02/2022 186510 NICOLAE CIRSTEA C ' ARTE 16, 35, 38,
41, 42

760

241
M 2022
00986

09/02/2022 185916 DANIEL PETREUS Imund 41 761

242
M 2022
00987

09/02/2022 186198 FPC BOJO-VIN SRL VALAHIA 33 764

243
M 2022
00988

09/02/2022 185871 SC TITAN
SOLUTIONS SRL

DentOPS 35, 42 764

244
M 2022
00990

10/02/2022 186333 ANTENA 3 S.A. BEST BET CU
MIRCEA BADEA

35, 38, 41 765

245
M 2022
00992

10/02/2022 186376 OFERO.RO SRL ofero 35, 42 766

246
M 2022
00993

23/12/2015 186444 VIEWNEXT S.A. VIEWNEXT 38, 42 767

247
M 2022
01000

10/02/2022 186259 REAL ESTATE SRL TOFF DOMINIUM 7, 9, 11 768

248
M 2022
01003

10/02/2022 185862 ALIA S.A AKERON 3, 16, 35 779

249
M 2022
01005

10/02/2022 186555 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE

BARISTA CREATIONS
HAZELINO MUFFIN

30 780
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250
M 2022 10/02/2022 186556 SOCIETE DES

PRODUITS NESTLE
S.A.

BARISTA CREATIONS
VANILLA GUSTARD
PIE

30 780

251
M 2022
01007

10/02/2022 186557 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
S.A.

BARISTA CREATIONS
PEPPERMINT
PINWHEEL

30 780

252
M 2022
01008

10/02/2022 186558 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
S.A.

BARISTA CREATIONS
ICE LEGGERO

30 781

253
M 2022
01009

10/02/2022 186559 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
S.A.

BARISTA CREATIONS
ICE COCONUT OVER
ICE

30 781

254
M 2022
01010

10/02/2022 186560 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
S.A.

BARISTA CREATIONS
CARAMEL COOKIE

30 781

255
M 2022
01011

10/02/2022 186561 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE

BARISTA CREATIONS
GINGERBREAD

30 781

256
M 2022
01012

10/02/2022 186562 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE

BARISTA CREATIONS
BIANCO FORTE

30 782

257
M 2022
01013

10/02/2022 186563 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE

BARISTA CREATIONS
PUMPKIN SPICE
CAKE

30 782

258
M 2022
01014

10/02/2022 186564 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE

BARISTA CREATIONS
ICE FORTE

30 782

259
M 2022
01015

10/02/2022 186565 SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE

BARISTA CREATIONS
CHOCOLATE FUDGE
FLAVOUR

30 782

260
M 2022
01016

10/02/2022 186067 IOAN CONDURACHE FORMAŢIA VITAL
SUCEAVA

41 783

261
M 2022
01018

10/02/2022 186471 ALEXANDRU ADRIAN
DASCĂL

Pizza 6 Kai 29, 30 783

262
M 2022
01023

10/02/2022 186226 EPA CONSULT SRL aero 9, 11 783

263
M 2022
01036

10/02/2022 186344 MARIA DANIELA
BANU

NOI MUNCIM.RO 35 784

264
M 2022
01046

10/02/2022 186470 ALEXANDRU ADRIAN
DASCĂL

BRAȘOVENE
DELIVERY

39 784

265
M 2022
01056

11/02/2022 186685 LUCIAN ATANASOAE DOINA 15 785

266
M 2022
01057

11/02/2022 186684 LUCIAN ATANASOAE CARAIMAN 15 785

267
M 2022
01058

11/02/2022 186307 ONYX PHARMALIFE
SRL

FICOLEST 5 785

268
M 2022
01060

11/02/2022 186469 ALEXANDRU ADRIAN
DASCĂL

Ciorbe's by Leo 39 786

269
M 2022
01062

11/02/2022 186220 IONUT BOGDAN
SANDU

Clinica tiroidei Tiroclinic 44 786

270
M 2022
01063

11/02/2022 186024 ASOCIATIA
MAESTRUL HIRAM

M Hiram Orchestra 41 786

01006
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271
M 2022
01064

11/02/2022 186416 ULTRACARE DENT
S.R.L

MEDENTA 44 787

272
M 2022
01066

11/02/2022 185847 ENGIE ROMANIA S.A. GIA 35, 36, 37,
42

788

273
M 2022
01077

11/02/2022 186263 BLK WORKS S.R.L. NOMAZI
ADVERTISING

35 788

274
M 2022
01081

11/02/2022 186018 RĂZVAN MINCĂ CASA DE TACOS 43 789

275
M 2022
01087

11/02/2022 186415 NEMO EPG SRL audiotribe 9, 16, 35,
38, 41, 42

790

276
M 2022
01091

12/02/2022 186350 ARIS AUTO SHOP
SRL

ARIS 35 791

277
M 2022
01096

13/02/2022 186233 CRISTINA CHIRIAC PACTUL PENTRU
MUNCĂ

41 791

278
M 2022
01101

14/02/2022 186680 CRISTINA GIOADĂ Soul + AA building with
emotions

42 792

279
M 2022
01106

14/02/2022 186414 SIMEDIA ONLINE SR ȘcoalaRutieră.ro
www.scoalarutiera.ro

9, 41, 42 792

280
M 2022
01109

14/02/2022 185950 SC MEGA IMAGE SRL MEGA BIO 5, 29, 30,
31, 32, 33

793

281
M 2022
01122

14/02/2022 186326 ILIA-TEODORA JIPA Dr. Ilia Jipa SMILE
CLINIC

44 794

282
M 2022
01128

15/02/2022 186389 MARIAN RADOI TITANS FIGHT CLUB
2020

41 794

283
M 2022
01139

15/02/2022 186573 RIVIERA REZIDENCE
S.R.L.

METROPOLIS 9, 35, 36,
37, 41

795

284
M 2022
01140

15/02/2022 186250 DIGITAL MIND AUDIT
SRL

DIGITALMIND 9, 42 795

285
M 2022
01142

15/02/2022 186468 SPOTUS
COMMUNITY APP
SRL

SpotUs 9, 39, 42 795

286
M 2022
01145

15/02/2022 186017 SAF DINAMIC
KINETIC SRL

CASA FELICIA 43 796

287
M 2022
01147

15/02/2022 186338 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

PrimoHub 41 796

288
M 2022
01148

15/02/2022 186337 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

PRIMOHUB 41 796

289
M 2022
01152

15/02/2022 186021 POIANA CAILOR SRL La Hambar by
Singureni Manor

43 797

290
M 2022
01156

16/02/2022 186653 GASPEL ONLINE SRL G GASPEL 25, 35, 40 797

291
M 2022
01157

16/02/2022 186289 CORINA DENT SRL CORINA DENT -
atelier de zâmbete

5, 10, 36,
41, 44

799
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292
M 2022
01161

16/02/2022 186300 GOODMILLS
ROMANIA

RAFTUL BUNICII 30, 35 801

293
M 2022
01167

16/02/2022 186513 DOLCE FIORIA SRL GEE & LU 43 801

294
M 2022
01168

16/02/2022 186514 DOLCE FIORIA SRL FIORIA 43 802

295
M 2022
01170

16/02/2022 186249 CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA
”TEODOR T.
BURADA”

Ansamblul Folcloric
Profesionist ”Brâulețul”

41 802

296
M 2022
01171

16/02/2022 186235 DAMASARU COSTIN Veruvis 35, 41, 42,
43

803

297
M 2022
01172

16/02/2022 186237 COSTIN DAMASARU VERUVIS 35, 41, 42,
43

804

298
M 2022
01173

16/02/2022 185905 BANEASA
DEVELOPMENTS
SRL

Newness never ends 35, 41 805

299
M 2022
01179

16/02/2022 186286 CMR VITIVIN SRL DECAVIN ODOBEȘTI
- VRANCEA

33, 35, 43 805

300
M 2022
01184

16/02/2022 186297 TRAIAN OGÂGĂU radio SOMEȘ 35, 38, 41 806

301
M 2022
01186

16/02/2022 186500 NGM MANAGEMENT
START-UP WOOD
S.R.L.

Carmangerie La Budae 29, 35, 40 808

302
M 2022
01188

16/02/2022 186467 SC MLS INVEST
TRADING SRL

WOK'N BOX 16, 39, 43 809

303
M 2022
01192

16/02/2022 186273 ANATOLIE TIMUȘ Timuș Dent 44 809

304
M 2022
01193

16/02/2022 186019 PETRICĂ PĂUN Sank Magic 16 810

305
M 2022
01203

17/02/2022 186413 UNIUNEA
CERCETASILOR
MAGHIARI DIN
ROMANIA -
ROMANIAI MAGYAR
CSERKESZSZOVETSEG

ROMÁNIAI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG
UNIUNEA
CERCETAȘILOR
MAGHIARI DIN
ROMÂNIA

41 810

306
M 2022
01209

17/02/2022 186340 BIOFARM SA Nonflatin 5 811

307
M 2022
01210

17/02/2022 186343 BIOFARM SA HEPATOPROTECT
REGENERATOR
FORTE

5 811

308
M 2022
01211

17/02/2022 186341 BIOFARM SA HEPATOPROTECT
FORTE

5 812

309
M 2022
01212

17/02/2022 186342 BIOFARM SA CARBOCIT 5 812

310
M 2022
01213

17/02/2022 186339 BIOFARM SA CARBOCIT DUO 5 813

311
M 2022
01218

17/02/2022 185951 S.C. SECOM
HEALTHCARE S.R.L.

SECOM Suplimente,
Vitamine, Nutriție
pentru o stare de bine.

5, 35, 38,
41, 44

813



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1388

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

312
M 2022
01221

17/02/2022 185872 BRILLO INVESTE
S.R.L

35, 39 822

313
M 2022
01223

17/02/2022 186371 HOLCIM AG Holcim GreenMax 1 822

314
M 2022
01229

17/02/2022 186482 IVANOV CARMEN -
DANIELA

STRĂFURNICA 16, 41 822

315
M 2022
01230

17/02/2022 186481 IVANOV CARMEN -
DANIELA

PAGINARIUM 16, 41 822

316
M 2022
01231

17/02/2022 186480 IVANOV CARMEN -
DANIELA

AVOCADO NEWS 41 823

317
M 2022
01234

17/02/2022 186604 ADRIAN-CORNEL
COSTEA
CLAUDIA-IONELA
COSTEA

neomedica 44 823

318
M 2022
01247

17/02/2022 186606 EMANUEL-
GHEORGHIŢĂ
UDRICĂ

LAVANDA SUDULUI 3 824

319
M 2022
01248

17/02/2022 186519 LEARNACT SRL Transylvania Citadel 9, 28, 41 824

320
M 2022
01249

17/02/2022 186225 SERVE CEPTURA
S.R.L.

CUVEE MILENIALS 33 825

321
M 2022
01254

18/02/2022 186256 INSTAL IMPEX SRL heKo 6, 7, 8, 9,
11, 35

825

322
M 2022
01255

18/02/2022 186008 MIZOTTI FASHION
S.R.L.

MIZO CAFFE START
WITH COFFEE

43 827

323
M 2022
01272

18/02/2022 186439 MONVELLY TRADE
SRL

MONVELLY TRADE 35 827

324
M 2022
01273

18/02/2022 186186 ANTENA TV GROUP
SA

UNU la 1 9, 16, 35,
38, 41, 42

828

325
M 2022
01282

18/02/2022 185853 BUSINESS
MICROCREDIT IFN
SA

BUSINESS
MICROCREDIT

35, 36 830

326
M 2022
01284

18/02/2022 185854 BUSINESS
MICROCREDIT IFN
SA

BUSINESS
MICROCREDIT

35, 36 830

327
M 2022
01291

18/02/2022 186506 CLAUDIU- FLORIN
NISIPAȘIU

SECUNDAR 14, 35 831

328
M 2022
01296

19/02/2022 186166 FOX MAG RO S.R.L. FOXMAG24 3, 4, 5, 10,
12, 14, 15,
16, 18, 20,
24

835

329
M 2022
01299

19/02/2022 186479 IOAN ZAHARIA BICUBU BIscuiți CU
BUcurie BISCUIȚI
DE CASĂ REȚETĂ
ORIGINALĂ

30, 35 852

330
M 2022
01310

21/02/2022 186447 EDENRED CHATBOT FELICIA
Edenred

35, 36 852

331
M 2022
01312

21/02/2022 186014 BEGOPERSIST SRL DOMENIILE AMIRA 33, 43, 44 853

332
M 2022
01319

21/02/2022 186200 LEXALEGALTECH
SRL

LEXA 35, 42, 45 854
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333
M 2022
01322

21/02/2022 185856 FLORITAL
CONSULTING SRL

FLORITAL 35 854

334
M 2022
01326

21/02/2022 186136 MARIA MARKOV LA MOARA DIN
GRADINA

43 855

335
M 2022
01328

21/02/2022 186386 IRINA ȘERBAN I SEE U 43 855

336
M 2022
01330

21/02/2022 186207 CHINA TOBACCO
GUANGDONG
INDUSTRIAL CO.,
LTD.

IN G 34 856

337
M 2022
01337

21/02/2022 186315 AL-RAWE TAHER Sakura 21, 35 856

338
M 2022
01339

21/02/2022 185939 FUNDACIÓN
CAMPANA

Roberto Rocca 9, 16, 36,
41

858

339
M 2022
01341

21/02/2022 185940 FUNDACIÓN
CAMPANA

Bursele Roberto Rocca 9, 16, 36,
41

859

340
M 2022
01343

21/02/2022 185941 FUNDACIÓN
CAMPANA

Școala Tehnică
Roberto Rocca

9, 16, 36,
41

860

341
M 2022
01344

21/02/2022 185942 FUNDACIÓN
CAMPANA

Școala După Școală
Roberto Rocca

9, 16, 36,
41

861

342
M 2022
01345

21/02/2022 185943 FUNDACIÓN
CAMPANA

Programul Tehnic
Roberto Rocca

9, 16, 36,
41

861

343
M 2022
01349

21/02/2022 185978 SC NEW HORECA
SRL

PRO CUCINA 35 862

344
M 2022
01350

21/02/2022 186522 ADRIAN IONUT POPA R 41, 43 873

345
M 2022
01360

22/02/2022 186675 MARIUS PĂTROI Empire VENTURE
CAPITAL

9, 36, 42 875

346
M 2022
01361

22/02/2022 185879 MAR JOBS
CONSULTING SRL

iCity 37 876

347
M 2022
01362

22/02/2022 186533 SANDWICH ALA BUN
SRL

ĂLA BUN 43 876

348
M 2022
01365

22/02/2022 186676 ADAGIO CLUB OLD
S.R.L.

ZODIACO 39, 43 876

01372
ALEARGĂ ÎN CETATE
NOAPTEA

41 877

350
M 2022
01375

22/02/2022 186002 IANCU GRAMENI FRIOLI PASTA DE
AUTOR

43 877

351
M 2022
01381

22/02/2022 186412 GORAND
ADMINISTRARE
S.R.L.

GORAND 9, 36 877

352
M 2022
01382

22/02/2022 186354 MEDICINAS SRL UROCISTIN BY
MEDICINAS

5, 35 877

353
M 2022
01392

22/02/2022 186605 RIKKO STEEL SRL RikkoTherm Facade 6, 17, 19,
35, 37, 42

878

354
M 2022
01393

22/02/2022 186607 RIKKO STEEL SRL RIKKO STEEL 6, 17, 19,
35, 37, 42

880

22/02/2022 186362 UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ
MUNICIPIUL DEVA

M 2022
349



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1390

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

355
M 2022
01399

22/02/2022 186243 GUERILLA MAGIC
FIVE

magic5 42 881

356
M 2022
01406

22/02/2022 185845 IT LABS TRAINING
& DEVELOPMENT
S.R.L.

IT-Labs 41, 42 882

357
M 2022
01411

23/02/2022 185900 S.C. FITERMAN
PHARMA S.R.L.

Dormi bine, ești bine. 3, 5, 35 882

358
M 2022
01413

23/02/2022 185863 SC AMANET AUTO
SRL

AmanetAuto.ro 35 883

359
M 2022
01419

23/02/2022 186411 DESPEC
INTERNATIONAL SA

DESPEC international 5, 7, 8, 9,
11, 16, 21,
25, 35, 37,
39, 41, 42,
43, 44, 45

883

360
M 2022
01430

23/02/2022 186407 CORPUL NAŢIONAL
AL POLIŢIŞTILOR

HOPE RUN 41 909

361
M 2022
01431

23/02/2022 186375 SAMUEL HANUSEAC SAY CHEEEESE
Cheesy pasta

30, 43 909

362
M 2022
01432

23/02/2022 186201 AESCULAP PROD
SRL

Activit Nutrazen 5 909

363
M 2022
01436

23/02/2022 186015 INTERTOY ZONE CUBIGO 26 910

364
M 2022
01443

24/02/2022 186436 ABC & AYAN
ELECTRONICS SRL

NAVI-ABC 9, 35 910

365
M 2022
01444

23/02/2022 186266 ZENTIVA, K.S. ZENOFOR 5 911

366
M 2022
01447

23/02/2022 186435 HOB CLINIC GROUP
SRL

Spor la zambit 10, 44 911

367
M 2022
01449

23/02/2022 186434 HOB CLINIC GROUP
SRL

Doctor Jona 10, 44 911

368
M 2022
01450

23/02/2022 186406 HOB CLINIC GROUP
SRL

HOB CLINIC 10, 44 911

369
M 2022
01451

23/02/2022 186433 HOB CLINIC GROUP
SRL

House of Beauty 10, 44 912

370
M 2022
01452

23/02/2022 186432 HOB CLINIC GROUP
SRL

HOB CLINICS 10, 44 912

371
M 2022
01453

23/02/2022 186431 HOB CLINIC GROUP
SRL

Doctor Jona Yousif 10, 44 912

372
M 2022
01455

23/02/2022 186430 HOB CLINIC GROUP
SRL

Fațete by Hob 10, 44 912

373
M 2022
01456

23/02/2022 186429 HOB CLINIC GROUP
SRL

Hob smile 10, 44 913

374
M 2022
01461

24/02/2022 185952 DIV VIEW SELECT
SRL

DIV LAVANDA 3 913

375
M 2022
01464

24/02/2022 185917 INTERSTAR CHIM Igienol - Dezinfectarea
e la ea acasă

3, 5, 35 913

376
M 2022
01466

24/02/2022 186063 GO GREEN FOOD
SRL

Ciocolatella
COFETARIE
ARTIZANALA cakes
and more

30, 35, 43 914
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377
M 2022
01471

24/02/2022 186009 DERATDEZIN VEST
S.R.L.

DeratDezin Vest 37 914

378
M 2022
01475

24/02/2022 186202 OPTICAL
INVESTMENT GROUP
S.A.

AVANGOLD 9 915

379
M 2022
01477

24/02/2022 186384 IKON TRADING SRL ZIMZAR 3, 44 915

380
M 2022
01480

24/02/2022 186708 BUTICUL EVEI SRL Buticul Evei 25, 35 915

381
M 2022
01497

25/02/2022 186029 VALENTIN
LIXĂNDROIU

Valahorum Fest 41 916

382
M 2022
01500

25/02/2022 186649 VLAD DIMA CASA VLĂSIA HAN
DE POVESTE

31, 33, 35,
36, 37, 41,
43, 44

917

383
M 2022
01502

25/02/2022 186204 TERAPLAST SA NEOPE-XA by
TeraPlast

17, 19, 35 918

384
M 2022
01505

25/02/2022 186428 BIOTRIO TM S.R.L. JOYURT 29 918

385
M 2022
01511

25/02/2022 186427 SC BIOTRIO TM SRL BERT - not a sinner 29 919

386
M 2022
01516

25/02/2022 186211 IONUȚ
ALEXANDROVICI

WINZOR 7, 8, 35 919

387
M 2022
01524

28/02/2022 186191 VLADIMIR TERMICAN Baumall 21 922

388
M 2022
01527

18/03/2022 186530 BOGDAN ADRIAN
BECIU

JAP JAP 43 923

389
M 2022
01529

28/02/2022 186659 DIANA CARAMACI DIANA CARAMACI
DESIGN

25, 35, 40,
42

923

390
M 2022
01533

28/02/2022 186299 DIRECT LEARNING
S.R.L.

AmSchool AMERICAN
ALTERNATIVE
SCHOOL

41 924

391
M 2022
01536

28/02/2022 186189 DR. PHYTO S.R.L. Phytopedia 41 925

392
M 2022
01538

28/02/2022 186711 MGO 2 GO SRL RAINBOWLS 43 925

393
M 2022
01540

28/02/2022 186713 CRISTINA-MARIA
BURDUŞEL
COSMIN BURDUŞEL

KOM FITNESS 41 926

394
M 2022
01541

28/02/2022 186405 LARY BEAUTY
SALON S.R.L.

ACADEMIA SIMETRIC
BY LARISA TĂNASE

41, 44 926

395
M 2022
01542

28/02/2022 186710 META WIN S.R.L. META WIN 35, 36, 38,
41, 42

927

396
M 2022
01556

01/03/2022 185965 ARTVIS SRL CORSENSO
Exceptional spaces

20, 35 927

397
M 2022
01557

01/03/2022 185966 ARTVIS SRL AIO Architecture
Interiors. Outstanding.

42 928

398
M 2022
01558

01/03/2022 186404 SC MISS CAKE TIM
SRL

POC! peace of
chocolate

30 928

399
M 2022
01561

01/03/2022 186068 EOIL LUBRICANTS
SRL

e-oil Lubricants www.e
- oli.ro

4 929
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400
M 2022
01569

01/03/2022 186209 FEDERAȚIA DE
PADEL

FEDERAȚIA DE
PADEL

25, 28, 41 929

401
M 2022
01570

01/03/2022 186723 DREAMCHEF S.R.L. Dream Chef recipes by
Dragos Cristian

43 930

402
M 2022
01571

01/03/2022 186240 DISTILERIA
OPREAFENEA S.R.L.

DISTILERIA
OPREAFENEA

33 930

403
M 2022
01573

04/04/2022 185979 VALENTIN
LIXĂNDROIU

Cup Cana 43 930

404
M 2022
01574

04/04/2022 185980 VALENTIN
LIXĂNDROIU

Cap Cana 43 931

405
M 2022
01576

01/03/2022 185953 S.C. NOVA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

Norman the Dog 31 931

406
M 2022
01581

01/03/2022 186712 ORTO PREMIUM
SMILE S.R.L.

ORTO PREMIUM Free
your smile!

44 933

407
M 2022
01586

01/03/2022 186121 BERARIA H S.R.L. Restaurant Riviera
Park

35, 41, 43 933

408
M 2022
01590

01/03/2022 186218 CĂTĂLIN ADRIAN
TĂNĂSESCU

SECRETELE
SUCCESULUI

35, 38, 41 934

409
M 2022
01591

01/03/2022 186215 CĂTĂLIN ADRIAN
TĂNĂSESCU

ORA DE SANATATE 35, 38, 41 934

410
M 2022
01592

01/03/2022 186217 CATALIN ADRIAN
TANASESCU

ARENA TV 35, 38, 41 935

411
M 2022
01593

01/03/2022 186216 CATALIN ADRIAN
TANASESCU

MOMENTUM 35, 38, 41 935

412
M 2022
01594

01/03/2022 186214 CATALIN ADRIAN
TANASESCU

A IV A PUTERE 35, 38, 41 935

413
M 2022
01596

02/03/2022 186188 CLEOPATRA KARIM
S.R.L.

Karma Plant 5 936

414
M 2022
01599

02/03/2022 186223 DYNAMIC SELLING
GROUP S.A.

HAUZEN 6, 9, 17,
19, 35, 37,
38, 39, 40,
42

936

415
M 2022
01600

02/03/2022 186224 DYNAMIC SELLING
GROUP SRL

hauzen 6, 9, 17,
19, 35, 37,
38, 39, 40,
42

937

416
M 2022
01604

02/03/2022 186382 WEBWAVERS WAVEMYTH 42 938

417
M 2022
01606

02/03/2022 186284 IOANA NICOLETA
CIOBANU

PRIMERA 35, 36 939

418
M 2022
01608

02/03/2022 186193 ND PHARMA SRL GamaNatura
BioPROTECT Aport
important de tulpini
lactice

5 940

419
M 2022
01616

02/03/2022 186304 FUNDAȚIA
PROVIDENȚA

CREDINŢĂ &
CULTURĂ Centru de
Cercetare

41 943

420
M 2022
01617

02/03/2022 186303 FUNDAȚIA
PROVIDENȚA

Proiectul Rut 41 944
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421
M 2022
01624

02/03/2022 186288 NETAGRO SRL TEHNOLOGIILE
NETagro

35 944

422
M 2022
01626

02/03/2022 186504 MIHAELA CARMEN
CRĂCIUN

KAMIVA 41 945

423
M 2022
01627

03/03/2022 185851 IMPANSAN SRL MOBATELIER 20, 35 945

424
M 2022
01634

03/03/2022 186072 HARMOPAN SA Bread House 30 948

425
M 2022
01638

03/03/2022 186247 LAY CONDIMENTE
S.R.L.

lumea cuțitelor 8, 35 948

426
M 2022
01642

03/03/2022 186347 CLAUDIU
NECŞULESCU

COOLTURA VINULUI
BY JIDVEI

40, 41 949

427
M 2022
01643

03/03/2022 186348 CLAUDIU
NECŞULESCU

GĂBĂNAŞUL
CASTELULUI DE
JIDVEI

29, 30, 31,
32, 35

949

428
M 2022
01644

03/03/2022 186349 CLAUDIU
NECŞULESCU

GĂBĂNAŞ PUR
TRANSILVAN DE
JIDVEI

29, 30, 31,
32, 35

950

429
M 2022
01647

03/03/2022 186244 CRAMA DIN DEAL
S.R.L.

CRAMA DIN DEAL 33 952

430
M 2022
01651

03/03/2022 186695 CASH&CANDY SRL Candy Toys 35 952

431
M 2022
01662

04/03/2022 186238 GHEORGHE DANIEL
GEORGESCU

KOTEȚ 43 953

432
M 2022
01666

04/03/2022 186466 NECMAR FRUCT
EXPRES S.R.L.

Murăturile Bunicii
TRADITIA INAINTE
DE TOATE

29 953

433
M 2022
01668

04/03/2022 186635 ZHONGMIN WIN
INDUSTRIAL SRL

MAI CHA bubble tea
bar

30, 32 953

434
M 2022
01677

05/03/2022 186314 TAHER AL-RAWE Lemoges Porcelain
Arad

21, 35 954

435
M 2022
01681

14/03/2022 185954 NAMASTAY ZEN
RITUALS

NAMASTAY 3 956

436
M 2022
01690

07/03/2022 186709 OPTIMUTIL S.R.L. Optimutil un zâmbet
pentru creatorii de
zâmbete

41 956

437
M 2022
01695

07/03/2022 185955 OMV PETROM
MARKETING S.R.L

MOTORINA
STANDARD Standard
EN 590 Motorină
Pentru condiții de iarnă
B7

4, 35 957

438
M 2022
01697

07/03/2022 185956 OMV PETROM
MARKETING S.R.L

MOTORINĂ EXTRA
Standard EN 590
Motorină aditivată
Pentru condiții de iarnă
B7

4, 35 958

439
M 2022
01699

07/03/2022 186122 OMV PETROM
MARKETING S.R.L

95 BENZINĂ
STANDARD Standard
EN 228 Benzină fără
plumb E10

4, 35 960
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440
M 2022
01700

07/03/2022 186123 OMV PETROM
MARKETING S.R.L

BENZINĂ EXTRA
99 Standard EN 228
Benzină fără plumb
E10

4, 35 961

441
M 2022
01702

07/03/2022 186512 CĂTĂLIN ADRIAN
TĂNĂSESCU

PRIMAR LA RAPORT 35, 38, 41 963

442
M 2022
01703

08/03/2022 186511 CĂTĂLIN ADRIAN
TĂNĂSESCU

PASUL LA OFSAID 35, 38, 41 963

443
M 2022
01716

08/03/2022 186383 HOSPITALITY
BRANDS S.R.L.

SAL'TARE! gogoo
OSPĂTARUL TĂU
VIRTUAL

41, 43 964

444
M 2022
01728

09/03/2022 186426 HAGAG PROPERTIES
MANAGEMENT

THE H GALLERY 35, 41 964

445
M 2022
01733

09/03/2022 186070 MAGAZINUL DE
INFORMAȚII S.R.L

Utilmond. Se rezolvă,
orice ar fi.

9, 35, 38,
42

965

446
M 2022
01735

09/03/2022 185957 BARBUR IOAN MY XPERT CENTRUL
DE RADIOLOGIE
DIGITALĂ

10, 44 969

447
M 2022
01736

09/03/2022 186387 GHEORGHE MARIUS
VERDESI

Zimbria La Familia 20, 21, 35 970

448
M 2022
01737

09/03/2022 186167 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

ONEUP 35 970

449
M 2022
01740

09/03/2022 186085 ROTHMANS OF PALL
MALL LIMITED

Rothmans CLASSIC R
SINCE 1890

34 971

450
M 2022
01743

09/03/2022 186058 ROTHMANS OF PALL
MALL LIMITED

R Rothmans CLASSIC
since 1890

34 971

451
M 2022
01745

09/03/2022 185962 DOMENIUL BOGDAN
S.A.

OMENIA 33 972

452
M 2022
01746

09/03/2022 186069 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

1UP 35 972

453
M 2022
01747

09/03/2022 186725 VILLAGER SRL SOURCING FIRST 29, 30, 31,
33, 35, 43

973

454
M 2022
01750

09/03/2022 186580 SC VERTIGO
SOLUTIONS SRL

Gnet 19 973

455
M 2022
01751

09/03/2022 186501 PROFI ROM FOOD
S.R.L.

GRĂTAR 3, 4, 6, 8,
9, 11, 16,
21, 24, 25,
29, 30, 31,
34

974

456
M 2022
01752

09/03/2022 186568 SC ADATEHNIX SRL AdTec 3, 9, 11,
16, 18, 35

975

457
M 2022
01755

10/03/2022 186366 TELESTATE
BUSINESS PLATINUM
SRL

IA www.imobiliare-
acasa.ro

36 975

458
M 2022
01761

10/03/2022 186124 NICULESCU
FLORENTINA

SOMATIC HEALING
BREATH

41, 44 976

459
M 2022
01762

10/03/2022 186277 REWIRE ID SRL REWIRE interior
design

35, 42, 44 976
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460
M 2022
01764

10/03/2022 186532 NRE SIBIU
SHOPPING CITY SRL

PATROCLE 16, 28, 35,
36, 41, 42

978

461
M 2022
01769

10/03/2022 185958 S.C. HERBA
RAPHAELI S.R.L

Herba Raphaeli 3, 5, 42 979

462
M 2022
01770

10/03/2022 186700 COUNTRY BAKERY
PROD SRL

Vidéki PÉKSÉG -Since
1995-

29, 30, 35,
39

979

463
M 2022
01773

10/03/2022 186437 ORTOSKINET MED
SRL

FIZIOKINET
Recuperare medicală

44 980

464
M 2022
01775

10/03/2022 186272 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

WINDY RIDE 34 980

465
M 2022
01778

10/03/2022 186465 MLS INVEST
TRADING S.R.L.

NYN NEW YORKER
NOODLES

16, 39, 43 981

466
M 2022
01779

10/03/2022 186464 SC MLS INVEST
TRADING SRL

N NOODLING 16, 39, 43 981

467
M 2022
01783

11/03/2022 186327 Olimpiu-Eugen Galani Xsculpt 9, 10, 41,
44

982

468
M 2022
01786

11/03/2022 186683 AGROCOSM
CONSULT SRL

Micul Grădinar 35 982

469
M 2022
01790

11/03/2022 186692 PLATON OVIDIU
MIHAI

Platon 16, 21 983

470
M 2022
01795

11/03/2022 186080 SEPAIT S.R.L. Hausfabrik.ro 7, 11, 35 983

471
M 2022
01796

11/03/2022 186352 URBAN IMOB INVEST
S.R.L

Midtown Residence 35, 36, 37 991

472
M 2022
01808

12/03/2022 186701 STEFAN VALENTIN
MANDACHI

MENTORCLASS 25, 35, 41 991

473
M 2022
01809

13/03/2022 186599 RO BĂUTURI SRL GOLDEN CIDER
EST. 2022 100%
HANDCRAFTED
CIDER

32, 33 992

474
M 2022
01814

14/03/2022 186535 CARREFOUR
ROMANIA S.A.

GRĂDINA NOASTRĂ
DOMENIU CU
TRADIŢIE BUNĂTĂŢI
BINE CRESCUTE

29, 31, 35,
39

992

475
M 2022
01815

14/03/2022 186369 CAPRA ROZ S.R.L. MILLION BAR 43 993

476
M 2022
01824

14/03/2022 185902 RE:MAKE IDEAS
CONSULTING S.R.L.

Pontos & Fortuna 29, 35 993

477
M 2022
01825

14/03/2022 185852 HIGIENE LACROIX
SRL

KleaniQ brilliant
solutions

3, 35 994

478
M 2022
01828

14/03/2022 186515 SC ZENINI DECO SRL ZENINI 14, 16, 20,
28, 42

994

479
M 2022
01829

14/03/2022 186125 OMV PETROM
MARKETING S.R.L

MOTORINA
STANDARD B7

4, 35, 39 995

480
M 2022
01830

14/03/2022 185969 OMV PETROM
MARKETING S.R.L

MOTORINA EXTRA
B7

4, 35, 39 997

481
M 2022
01832

14/03/2022 186652 CORE ALLOWING
S.R.L.

permit...exist 41 998
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482
M 2022
01834

14/03/2022 186187 EDUARD MIHAI
CUCU

ELPI 28, 35 999

483
M 2022
01837

15/03/2022 186722 MED DENT APO SRL Apo Medical 44 1001

484
M 2022
01843

16/03/2022 186403 DIANA SRL uno 29, 35 1002

485
M 2022
01845

15/03/2022 186351 IRIS ADVISER SRL IRIS DÉLICE
RAFFINEMENT ET
PLAISIR

30, 43 1002

486
M 2022
01846

16/03/2022 186603 DIANA S.R.L uno 29, 35 1003

487
M 2022
01848

15/03/2022 186581 TRAINING FOR
VALHALLA SRL

AIRSOFT GENERAL 8, 13, 35 1003

488
M 2022
01851

15/03/2022 186582 TRAINING FOR
VALHALLA SRL

ARME AIRSOFT 8, 13, 35 1004

489
M 2022
01852

15/03/2022 185970 TRAINING FOR
VALHALLA SRL

TRAINING 4
VALHALLA

8, 13, 35 1004

490
M 2022
01862

15/03/2022 185981 ELIXIR BEAUTY
CLINIC S.R.L.

ELIXIR CLINIC 41, 44 1005

491
M 2022
01863

15/03/2022 186574 DUTCRISS MOBILE
S.R.L.

TELBOX SMART
PHONE STORE

9, 38 1009

492
M 2022
01869

16/03/2022 185971 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

MAJESTIC HERITAGE 35, 36, 37,
43

1010

493
M 2022
01878

16/03/2022 186463 CARETTA S.R.L. Canto 6, 17, 19,
35

1010

494
M 2022
01879

16/03/2022 186462 KBK KRAFT
PROJEKT SRL

KBK 36, 37, 39 1021

495
M 2022
01881

16/03/2022 186425 CACTUS TRADE YULMI 9, 11, 35 1021

496
M 2022
01885

16/03/2022 186531 ORGANIC FRESH
FOOD SRL

Zaitoone Lebanese
Bistro

43 1031

497
M 2022
01892

16/03/2022 185860 TRAUN GUARD HMS
SRL

TGH TRAUN GUARD
HMS

37, 41, 42,
45

1031

498
M 2022
01900

16/03/2022 186084 DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED

DUNHILL STICKS 34 1032

499
M 2022
01910

17/03/2022 186367 IMEX CELIA E D
S.R.L.

ARYMED 44 1032

500
M 2022
01911

17/03/2022 185972 CATALIN STAVRI ZIARUL INCOMOD 35 1032

501
M 2022
01912

04/04/2022 185973 SC DMB GOLF
MANAGEMENT SRL

IZVOR DE GOLF 41 1034

502
M 2022
01915

17/03/2022 186443 SECTORUL 6 AL
MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

n-ZEBi 35 1034

503
M 2022
01920

17/03/2022 186661 CRISTINEL
LEMANDROIU

Bro Rom 7, 35 1035

504
M 2022
01927

17/03/2022 186660 CIPRIAN
BRANISTEANU

eForest living with
nature

36, 37 1036
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01930
17/03/2022 186232 CLEOPATRA

STRATAN
DUMITRU-GABRIEL-
EDWARD SANDA

CLEDY 18, 25, 35 1036

506
M 2022
01931

17/03/2022 186696 SC OLIPS 2003 SRL MOBILA CU SUFLET 20 1037

507
M 2022
01933

21/03/2022 186670 GREEN EVENTS SRL DU-DU 41, 43 1040

508
M 2022
01935

18/03/2022 186534 D&C OPTIK S.R.L. ioptik 9, 35 1043

509
M 2022
01939

18/03/2022 186027 OCTAVIAN-MIHAI
BATORI

HANUL ANA
LUGOJANA

35, 42, 43 1043

510
M 2022
01945

18/03/2022 185846 PRO TV SRL acasă 16, 35, 38,
41, 42

1044

511
M 2022
01953

18/03/2022 186335 ROMPETROL
DOWNSTREAM SRL

LA ROMPETROL
KILOMETRII SE
TRANSFORMA IN
PREMII

35 1045

512
M 2022
01958

18/03/2022 186334 ROMPETROL
DOWNSTREAM

DRUMUL
CASTIGATOR TRECE
PE LA ROMPETROL

35 1046

513
M 2022
01959

18/03/2022 186336 ROMPETROL
DOWNSTREAM SRL

ENERGIA TA PENTRU
O ZI BUNA

35 1046

514
M 2022
01961

18/03/2022 186059 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

TOPAZ TOBACCO 34 1046

515
M 2022
01964

18/03/2022 186402 COMPLEX93 SRL COMPLEX93 17, 19 1047

516
M 2022
01965

18/03/2022 186086 GEOMAR BUSINESS
CENTER SRL

autoflux.ro 35 1047

517
M 2022
01968

18/03/2022 186658 FILTER
DEVELOPMENT SRL

the Other Glasses 9 1048

518
M 2022
01969

22/03/2022 186401 NORTHEO TIGER
S.R.L.

Monch 25, 35 1048

519
M 2022
01972

19/03/2022 186517 SUPERSONA MEDIA
S.R.L.

Colț de Viscri 41, 43 1051

520
M 2022
01973

21/03/2022 186239 COSTEL EMILIAN
PATRASCAN

CASA UMORULUI 41 1052

521
M 2022
01976

21/03/2022 186325 CHAMPION WEAR
S.R.L.

ACTIVE WEAR
DOING THE
IMPOSSIBLE

25, 35 1053

522
M 2022
01978

21/03/2022 186595 BOGDAN - MARIAN
SPĂTARU

XCREDIT 35, 36 1053

523
M 2022
01983

21/03/2022 186323 MEDIAPHARM
ADVERTISING SRL

MEDIAPHARM 20, 35 1054

524
M 2022
01985

21/03/2022 185974 COSMIN-ANDREI
NEACSU

YouStars 41 1054

525
M 2022
01987

21/03/2022 186234 MADALINA-FLORINA
CAZACU

SKIVOMADY 35, 41 1055

M 2022
505
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526
M 2022
01991

21/03/2022 186702 DEVE PRODEXIM
SRL

1, 2, 3, 19,
35, 39, 40

1057

527
M 2022
01998

21/03/2022 185975 WONDERFUL SHOP
SRL

Wonderful Woman 14, 18, 25,
35

1057

528
M 2022
02000

21/03/2022 186541 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Ada Asistentul tău
virtual

35, 36 1058

529
M 2022
02001

21/03/2022 186542 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Ada Asistentul tău
virtual

35, 36 1058

530
M 2022
02002

21/03/2022 186543 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

ada Asistentul tău
virtual

35, 36 1059

531
M 2022
02003

21/03/2022 186544 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADA ASISTENTUL
TAU VIRTUAL

35, 36 1059

532
M 2022
02004

21/03/2022 186545 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADA Asistentul tau
virtual

35, 36 1059

533
M 2022
02005

21/03/2022 186546 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADA ASISTENTUL
VIRTUAL BCR

35, 36 1059

534
M 2022
02006

21/03/2022 186547 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADA Asistentul virtual
BCR

35, 36 1060

535
M 2022
02007

21/03/2022 186548 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Ada Asistentul virtual
BCR

35, 36 1060

536
M 2022
02014

31/03/2022 186656 TREK TOR SELL SRL GOSPODĂRIA 9 6, 7, 8, 9,
11, 12, 22,
35

1060

537
M 2022
02016

21/03/2022 186625 PASTAVERA S.R.L. Dolissima bistrot
gourmet

30, 43 1069

538
M 2022
02018

21/03/2022 186424 TEAM FIRST
SOFTWARE &
CONSULTING S.R.L.

TFS TeamWMS 9, 42 1070

539
M 2022
02023

22/03/2022 186275 RERUM FOOD SRL crocant 43 1070

540
M 2022
02025

23/03/2022 185976 ANAMARIA-ANDREEA
CONSTANTINESCU

Anmar decor 24, 35, 37,
40

1071

541
M 2022
02027

22/03/2022 185977 TUYA COZY CAMP
S.R.L.

TU&YA 11, 19, 20,
39, 42, 43

1072

542
M 2022
02028

22/03/2022 186365 TOWERS
INTERNATIONAL
PROPERTY S.R.L.

S SPATIO 35, 36, 37 1072

543
M 2022
02034

22/03/2022 185883 SALAD BOX BRAND
SA

AQUA BoX 32 1073

544
M 2022
02037

22/03/2022 186679 SC NEGRO 2000 SRL BioFructa 29, 31, 32,
35, 39, 44

1073

545
M 2022
02039

22/03/2022 186461 SC MLS INVEST
TRADING SRL

Tandoori 16, 39, 43 1076

546
M 2022
02041

22/03/2022 186364 MONTEGRA
SOLUTIONS SRL

MONTEGRA 35, 37, 45 1077

547
M 2022
02043

23/03/2022 186455 SC ZENINI DECO SRL Sticluţa cu dorinţe 28, 31 1077

548
M 2022
02045

23/03/2022 186329 SC PET FACTORY
SRL

4DOG 5, 8, 16, 20 1077
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549
M 2022
02051

23/03/2022 186703 SC LAVAS GROUP
S.R.L.

MOREAS JEWELRY 14, 35 1078

550
M 2022
02053

23/03/2022 186663 MED DATA SOFT onmed.ro 38, 44 1079

551
M 2022
02054

23/03/2022 186324 VECTRON SIGN
S.R.L.

boccone un po di piu 43 1079

552
M 2022
02057

23/03/2022 186358 SUBLIROM CO. SRL sublirom co. 35, 40 1079

553
M 2022 23/03/2022 186370 AUTOGLAS.RO

DISTRIBUTION SRL
A.G.E.R. AUTO
GLASS EXPRES
REPLACEMENT
SERVICE

35 1080

554
M 2022
02061

23/03/2022 186527 META ZEN SRL CLUSTERZEN 9 1082

555
M 2022
02063

23/03/2022 186460 DOINA GERU PROFA' DE POVEȘTI 41 1082

556
M 2022
02067

23/03/2022 185982 RHENANIA IMMO SRL Rhenania IMMO 36 1084

557
M 2022
02068

24/03/2022 186704 TITAN COMERT SRL CLINI HOME 8, 11, 21,
35

1084

558
M 2022
02085

24/03/2022 186549 EVOLUTION PREST
SYSTEMS SRL

REVOLUȚIA
OFERTELOR

35 1085

559
M 2022
02086

24/03/2022 185937 BAROQUE BOOKS &
ARTS S.R.L.

In Vino Veritas 16, 35, 41 1086

560
M 2022
02089

24/03/2022 186236 VIDIN WAS TAKEN
S.R.L.

VIDIN WAS TAKEN 25 1087

561
M 2022
02100

24/03/2022 186082 VELINEO S.R.L. VELINEO Value in
covers

24 1088

562
M 2022
02104

06/04/2022 185983 GLOBAL RECORDS
SRL

Beach, Please! 25, 35, 41 1088

563
M 2022
02105

24/03/2022 186026 PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,
KONSALTING I
PROMET SPEKTAR
DOO GORNJI
MILANOVAC

SB-LX 16 1089

564
M 2022
02111

25/03/2022 186626 ERTODIMA SRL SESTANTE
PUBBLICAZIONE
DI ANALISI
GEOPOLITICHE

35, 41 1089

565
M 2022
02114

25/03/2022 186381 SEGURO PROTECT
SOLUTION SRL

seguro protect solution 45 1089

566
M 2022
02115

25/03/2022 185984 CB FASHION LOFT
SRL

CB FASHION LOFT 14, 25 1090

567
M 2022
02120

25/03/2022 185985 DANTE
INTERNATIONAL SA

SAVE ME 9, 35, 39 1090

568
M 2022
02121

25/03/2022 185986 TRANSILVANIA EURO
TOUR SRL

VOLTAROM 35 1092

569
M 2022
02122

25/03/2022 185987 DANTE
INTERNATIONAL SA

eMAG Antreprenoriatul
nu se oprește niciodată

9, 35, 42 1092

02058
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570
M 2022
02124

07/04/2022 186690 EVENT TIME MUSIC
SRL

FOLK 'n VAMA 41 1093

571
M 2022
02125

25/03/2022 185988 DANTE
INTERNATIONAL SA

eMAG Căutarea nu se
oprește niciodată

9, 35, 42 1094

572
M 2022
02126

25/03/2022 185989 DANTE
INTERNATIONAL SA

eMAG Educația nu se
oprește niciodată

9, 35, 42 1095

573
M 2022
02127

25/03/2022 185990 S.C. MENTOR S.R.L. MENTOR 9, 25 1096

574
M 2022
02129

25/03/2022 186064 FAR EST IMPORT
EXPORT SRL

FAR-EST din 1991 6, 19, 35,
40

1097

575
M 2022
02131

25/03/2022 185991 S.C. DIAMY EXPERT
S.R.L.

Old Style Real Estate 36 1098

576
M 2022
02133

25/03/2022 185906 DANTE
INTERNATIONAL SA

eMAG Inovatia nu se
opreste niciodata

9, 35, 42 1100

577
M 2022
02134

25/03/2022 186261 GEMA MIXT SERV
S.R.L.

TYPEC 9, 35 1101

578
M 2022
02139

25/03/2022 186126 ANTONIU-VLAD
TUICA

CTP GROUP
Customer. Trust.
Partnership

35, 42 1103

579
M 2022
02141

25/03/2022 185992 ARENA CONCEPT
VISION SRL

hoco.premium product 35 1103

580
M 2022
02142

25/03/2022 185993 ARENA CONCEPT
VISION SRL

X-LEVEL 35 1105

581
M 2022
02143

25/03/2022 186357 REVEI CLAUDIU-
LIVIU

Ferma Verde Romania 31, 35 1107

582
M 2022
02144

25/03/2022 186254 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

Elba District 35, 36, 37,
41, 43, 45

1108

583
M 2022
02145

25/03/2022 186251 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

Elba Office 35, 36, 37,
41, 43, 45

1109

584
M 2022
02148

25/03/2022 185994 DANTE
INTERNATIONAL

eMAG
Responsabilitatea
noastra nu se opreste
niciodata

9, 35, 42 1111

585
M 2022
02149

25/03/2022 185995 DANTE
INTERNATIONAL SA

eMAG
responsabilitatea
pentru mediu nu se
opreste niciodata

9, 35, 42 1113

586
M 2022
02155

27/03/2022 186127 S.C. SARAH
BENEDICT S.R.L.

Daycome 30 1114

587
M 2022
02158

28/03/2022 185996 IRYNA CIHEREAN TF Tyna Fashion 25, 35 1114

588
M 2022
02160

28/03/2022 185932 OCHI CĂPRUI S.R.L. IMAGISTER 35, 44 1115

589
M 2022
02161

28/03/2022 185907 TERAPLAST SA TeraDuct ONE 17, 19, 35 1116

590
M 2022
02162

28/03/2022 185997 TERAPLAST SA TeraDuct LINE 17, 19, 35 1116

591
M 2022
02166

28/03/2022 185998 TERAPLAST SA TeraDuct MIX 17, 19, 35 1117
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592
M 2022
02168

28/03/2022 185959 SC CULA CU BERE
SRL

MURSA bere
artizanală

32 1117

593
M 2022
02169

28/03/2022 186697 ROMPETROL
DOWNSTREAM SRL

35 1118

594
M 2022
02172

28/03/2022 186062 MCS STORE S.R.L. H HORN BĂCĂNIE 29, 30, 35,
43

1118

595
M 2022
02175

28/03/2022 186608 LEGIS TAX SRL LEGIS TAX Returnăm
impozitele tale

35, 36 1123

596
M 2022
02178

28/03/2022 186006 GEANA GENERAL
CONSULTING SRL

EAGLE FESTIVAL 41 1123

597
M 2022
02179

28/03/2022 186691 HORIA IOAN SAN-
PETRU

4i PRF 5, 10 1124

598
M 2022
02183

28/03/2022 186065 PSP TOP CONSULT
S.R.L.

Atelierul de Asigurari 36 1124

599
M 2022
02186

28/03/2022 185999 CLEJANU IONESCU
LUIZA ANCA

TERAPIA
BIANCUORE KARINA,
GLASUL-VIBRAȚIA
VINDECATOARE

30 1125

600
M 2022
02188

28/03/2022 186681 BEST ACHIZITII SRL Fratii Bob 29, 30, 31,
35, 39

1125

601
M 2022
02189

28/03/2022 186000 BEST ACHIZITII SRL CĂMARA CU DICHIS 29, 30, 31,
32, 35

1125

602
M 2022
02191

29/03/2022 186001 HIGH-TECH
SYSTEMS &
SOFTWARE

wisesupply by HTSS 9, 35, 42 1126

603
M 2022
02192

29/03/2022 186368 ORTHO SMILE A.M.
ORTHODONTIC
CENTER S.R.L.

ortho smile 44 1127

604
M 2022
02196

29/03/2022 186400 S.C. CENTRU DE
REABILITARE
ORTOPEDICA SI
NEUROLOGICA
PHOENIX SRL

C.R.O.N. PHOENIX 44 1128

605
M 2022
02203

29/03/2022 185908 SILVIA BALAN-
VIȚELARU

STISIA DESIGNED TO
BE NOTICED

14, 18, 25,
35, 40

1128

606
M 2022
02206

29/03/2022 185909 REPUBLICA BIO SRL DistriBIO Distribuitor
de sănătate

35, 39 1131

607
M 2022
02218

29/03/2022 185910 REPUBLICA BIO SRL Sănătoate 3, 5, 29,
30, 31, 32,
35, 39

1131

608
M 2022
02219

29/03/2022 186399 SELF CARE MEDICAL Multi Care 3, 5, 10 1132

609
M 2022
02220

29/03/2022 186031 ELENA-CRISTIANA
BEȘLEAGĂ

WOMANVERSE 25, 41, 42 1133

610
M 2022
02223

30/03/2022 186688 RB PROOF
CONSTRUCT S.R.L.
BAICU RAOUL -
PETRE

RAINBOW 37 1133

611
M 2022
02225

30/03/2022 185911 S.C.
INTERCARDIODIAB
S.R.L

CLINICA ICD 35, 44 1134
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612
M 2022
02226

30/03/2022 186305 ASOCIATIA
JURNALISTI IN
ACTIUNE

TOMIS TV 35, 38, 41 1137

613
M 2022
02230

30/03/2022 186579 TRIBORD SECURITY TRIBORD T
SECURITY

45 1138

614
M 2022
02231

30/03/2022 186032 GEORGE IOAN
COSBUC

EpilRapid eficient,
definitiv

3, 44 1138

615
M 2022
02232

30/03/2022 186699 SC ACCENT TRAVEL
& EVENTS SRL

accent DMC 35, 39, 43 1139

616
M 2022
02233

30/03/2022 186698 SC ACCENT TRAVEL
& EVENTS SRL

accent travel group 35, 39, 43 1139

617
M 2022
02236

30/03/2022 186583 AIRPORT SECURITY
SRL

AIRPORT SECURITY 45 1140

618
M 2022
02237

SB GRAND RESERVE
DE LA BECIUL
DOMNESC

33, 35, 39 1140

619
M 2022

roplast.org
24, 35 1141

620
M 2022
02245

30/03/2022 186034 SC VISROCOM
TRADING SRL

SALGHETTI 1759 29, 30, 32,
33

1142

621
M 2022
02250

30/03/2022 186650 CRISTIAN POPESCU
BLINDU

By Poc 35, 43 1142

622
M 2022
02251

30/03/2022 186633 ASOCIATIA CROSS
ONE RADIO

cross one radio 38 1143

623
M 2022
02254

30/03/2022 186629 DR. PHYTO S.R.L. NAUZOSOL 5 1143

624
M 2022
02257

30/03/2022 186423 LIVIU-EMILIAN
PANDELICA

EXURO 6, 9, 11,
19, 37, 40,
42

1143

625
M 2022
02258

30/03/2022 186671 ANTENA 3 S.A. VOI cu VOICU 35, 38, 41 1146

626
M 2022
02263

31/03/2022 185963 ARCEN - ASOCIAȚIA
ROMÂNĂ PENTRU
CULTURĂ, EDUCAȚIE
ȘI NORMALITATE

Străzi Deschise 16, 35, 41 1148

627
M 2022
02266

31/03/2022 185903 ALEXANDRU
STANCIU

Body365
INSTRUCTORUL TAU
IN SANATATE

41 1148

628
M 2022
02269

14/04/2022 186180 ILPAN S.R.L. Cutiutele cu sosete
perfecte la preturi
corecte

20, 25 1148

629
M 2022
02272

31/03/2022 186630 DR. PHYTO S.R.L. LAXOSOL 5 1148

630
M 2022
02273

31/03/2022 186035 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one HALA
FLOREASCA

35, 36, 37 1149

631
M 2022
02274

31/03/2022 186631 DR. PHYTO S.R.L. PHYTOBEBE 44 1150

632
M 2022
02275

31/03/2022 186632 DR. PHYTO S.R.L. PHYTOSCIENCE 41, 44 1150

30/03/2022 186033 ROPLAST IMPEX SRL VICTORY ROPLAST
02240

30/03/2022 186128 BECIUL DOMNESC
SA
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633
M 2022
02279

31/03/2022 185912 Party Starters SRL Party Starters LET US
ENTERTAIN YOU

41 1151

634
M 2022
02280

31/03/2022 185870 EMI SAN FOOD S.R.L. HAPPY FINGERS 43 1151

635
M 2022
02287

31/03/2022 186422 POIANA BASMELOR
S.R.L.

POIANA BASMELOR 41 1152

636
M 2022
02290

31/03/2022 186363 ATP - EXODUS SRL WERKER 7 1152

637
M 2022
02291

31/03/2022 186610 ATP - EXODUS SRL WERKER 7 1152

638
M 2022
02295

31/03/2022 186260 KAVOS TO GO S.R.L. KAVOS 43 1153

639
M 2022
02296

31/03/2022 186036 ACAR BROS SRL NO REST FOR THE
WICKED

35, 41, 43 1153

640
M 2022
02297

31/03/2022 186037 EXCLUSIVE
PROMOTION SRL

HAOOY.RO 3, 5, 10,
25, 28, 35

1154

641
M 2022
02298

31/03/2022 186038 EXCLUSIVE
PROMOTION SRL

HAOOY 5, 10, 35 1155

642
M 2022
02299

31/03/2022 186446 ELECTRO-FLUX SRL ELECTRO FLUX
PROMPTITUDINE SI
CALITATE

11 1156

643
M 2022
02300

31/03/2022 186705 PROUP
ADVERTISING
AGENCY SRL

TELESHOPERO -
DEDICAT STILULUI
TĂU DE VIAŢĂ

6, 8, 9, 10,
14, 18, 20,
22, 24, 25,
27, 28, 35

1157

644
M 2022
02302

31/03/2022 186716 DOMENIILE MENNINI
SRL

Moments 33 1169

645
M 2022
02303

31/03/2022 185913 DOMENIILE MENNINI
SRL

CRAMA MENNINI Ho
sognato di essere qui

33, 35, 43 1169

646
M 2022
02305

31/03/2022 186662 HIDRO C&A
CONSTRUCT SRL

HidroMaster 37 1170

647
M 2022
02306

31/03/2022 186398 GLOBAL STORAGE
EXPERT SRL

VALLEY VIEW 43 1170

648
M 2022
02308

04/04/2022 186529 ARCHNITE
TECHNOLOGIES SRL

medibook 38 1171

649
M 2022
02310

31/03/2022 186418 GLOBAL STORAGE
EXPERT SRL

VALLEY VIEW POOL 43 1171

650
M 2022
02312

31/03/2022 186039 ELIT SRL Aventurile lui NoE 29, 35, 43 1172

651
M 2022
02314

31/03/2022 186170 TITAN HOME
PROJECT SRL

LOZAN FASHION 25, 35 1174

652
M 2022
02317

01/04/2022 185914 FEDERATIA DE
KARATE FULL
CONTACT

ROMANIAN FULL
CONTACT KARATE
CAMP

41 1175

653
M 2022
02318

01/04/2022 186040 INSTITUTUL
NAŢIONAL DE
CERCETARE-
DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI
BUCUREŞTI

4NSK 35, 41, 42 1175



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1404

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

654
M 2022
02320

01/04/2022 186654 CODERDOX SRL BIOdyssey 41 1176

655
M 2022
02322

01/04/2022 186584 MUSIC TOOLS S.R.L. Scuth we protect your
equipment

15 1176

656
M 2022
02323

01/04/2022 186664 VINEXPORT S.A. VINEXPORT S.A.
VRANCEA 1949

33 1177

657
M 2022
02324

01/04/2022 186165 UNICORN CONCEPT
S.R.L.

UNICORN CONCEPT 39 1177

658
M 2022
02326

01/04/2022 186301 EMILIA DOLIȘ BRANci pe românește 35, 43 1177

659
M 2022
02329

01/04/2022 186379 CINEPLEXX
ROMANIA SRL

BĂNEASA cinema
digiplex

16, 35, 41,
42, 43

1178

660
M 2022
02330

01/04/2022 186302 ETIQUETTE
SERVICES SRL

ETIQUETTE services 35, 37 1178

661
M 2022
02331

01/04/2022 186724 PRODUS ÎN SIBIU
S.R.L.

CREATIVART 9, 14, 16,
18, 26, 28,
35, 40, 41,
42, 43

1179

662
M 2022
02333

01/04/2022 185915 DELUXE CARDS SRL HighCare 5, 10 1182

663
M 2022
02339

01/04/2022 186041 EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L.

BAMBI 25 1183

664
M 2022
02341

01/04/2022 186042 S.C. GHS CENT
S.R.L.

REFRESH COFFEE
SHOP

30, 32, 43 1183

665
M 2022
02342

01/04/2022 186623 DERMA
NAPOCENSIS S.R.L

CLINICA MEDIRIS 44 1186

666
M 2022
02351

01/04/2022 186253 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

ELBA residence by
Prime Kapital

35, 36, 37,
41, 43, 45

1187

667
M 2022
02352

02/04/2022 186385 ASOCIATIA CLUB
SPORTIV PRO VOLEI
BISTRITA

PRO VOLEI BISTRITA 35, 41 1189

668
M 2022
02353

02/04/2022 186043 UDREA SILVIU
GABRIEL

LUMINUS 9, 35 1190

669
M 2022
02360

04/04/2022 186044 DANIEL-PAVEL
CIOARA

STRYCT 35 1192

670
M 2022
02361

04/04/2022 186045 CONSTANT IMPORT
INTERNATIONAL SRL

Mifine 28 1192

671
M 2022
02365

04/04/2022 186047 UCENIC ELENA Pan Medical 10, 35, 41,
42, 44

1193

02366
11/04/2022 186048 FUNDAŢIA

CIVITAS PENTRU
SOCIETATEA CIVILĂ
CLUJ

FOOD HUBS BINE
FACI BINE MĂNÂNCI

29, 30, 32,
33, 43

1193

673
M 2022
02367

04/04/2022 186049 STYL S.R.L. G CITYGOLD 35, 36 1194

674
M 2022
02372

04/04/2022 186377 ANDREEA
GEORGIANA
CIORTESCU

Pretty Kitty 28, 35, 41 1196

675
M 2022
02373

04/04/2022 186050 CARMANGERIA
GODAC SRL

LIMBA SOACREI 29 1198

M 2022
672
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676
M 2022
02379

04/04/2022 186052 CĂTĂLIN LĂSCUȚ THE DONUM 16, 35, 36,
41, 45

1199

677
M 2022
02384

04/04/2022 185931 TRUȘCĂ I. MIRCEA -
CABINET AVOCAT

Viitorul 39 1199

678
M 2022
02385

04/04/2022 186053 AUTO SCHUNN SRL EXCLUSIVE CARS
SCHUNN

12, 37 1200

679
M 2022
02389

04/04/2022 186054 LOOLI EKA SHOP
S.R.L.

rendez-vous 35, 43 1200

680
M 2022
02396

04/04/2022 186055 DANIEL GRIGORE RACNETUL
CARPATILOR Nae
Catavencu O BERE
ADMIRABILA

32, 35 1201

681
M 2022
02398

05/04/2022 186087 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

Matinal sandwich 29, 30, 35,
39

1201

682
M 2022
02405

05/04/2022 186596 NEAGU RODICA ASYLUM KYDS 35, 41, 43 1202

683
M 2022
02408

05/04/2022 185866 NICOLETA POPA
FAOUZI-DANIEL EL-
SIBLANI

EPILUX Epilare
definitivă & cosmetică

44 1202

684
M 2022
02411

05/04/2022 186088 MARIAN-DANIEL
CONSTANTIN

SHARK RECORDS 35, 41 1203

685
M 2022
02413

05/04/2022 186089 AUGUSTIN RUSSU 1, 19, 35,
41

1203

686
M 2022
02420

07/04/2022 186459 NEXT STEP
FORWARD SRL

Vânzări cu iubire 41 1204

687
M 2022
02425

05/04/2022 186493 FONTE VIVA KFT. fonte NATURA 32 1204

688
M 2022
02426

05/04/2022 186090 PROCESUALITY
CONSULTING
GROUP SRL

JOBIE.ro 35 1205

689
M 2022
02429

05/04/2022 186091 TIMEA PETO Jetitude 25 1205

690
M 2022
02431

05/04/2022 186421 HOB CLINIC GROUP
SRL

Ce spune medicul ? 10, 44 1205

691
M 2022
02432

05/04/2022 186420 HOB CLINIC GROUP Ce spune medicul by
Hob Clinic

10, 44 1206

692
M 2022
02443

06/04/2022 186129 SOCIETATEA
FORMENERG SA

HOTEL TINERETULUI 43 1206

693
M 2022
02450

06/04/2022 186092 KELLER STEAK
HOUSE SRL

KELLER STEAK
HOUSE

29, 30, 34,
39, 43

1206

694
m 2022
02457

06/04/2022 186278 TOTAL SECURITY
GUARD SRL

TSG SECURITY
SISTEME
SECURITATE

45 1207

695
M 2022
02461

06/04/2022 185880 REDLACK PROD SRL moobler 20, 35 1207

696
M 2022
02471

07/04/2022 186011 DEL CORSO FAMILY
SRL

KAI 43 1208

697
M 2022
02474

07/04/2022 186093 PHARMNET PLUS
SRL

BENEVA Sănătatea,
mai aproape.

3, 5, 10,
35, 44

1208
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698
M 2022
02485

07/04/2022 186255 ELECTRA S.R.L. SEGURON 9, 39 1209

699
M 2022
02486

07/04/2022 185848 MARITIMO LEISURE
S.R.L.

LOYAL PALADIN 35, 36, 43 1209

700
M 2022
02487

04/05/2022 186585 VENDITE SUL
MERCATO SRL

VENDITEsul 9, 12, 20,
21, 35

1210

701
M 2022
02488

07/04/2022 186441 ALKALOID AD
SKOPJE

DAFREDA 5 1210

702
M 2022
02490

07/04/2022 186184 PRO EXPERT SRL STROP DE BINE 35, 41 1210

703
M 2022
02496

08/04/2022 185850 ROUTE ORIZONT
S.R.L.

ROUTE ORIZONT 37, 39, 43 1211

704
M 2022
02502

08/04/2022 186586 ELENA NASTASE SPECIAL TOPPER
EST. 2021

16, 35 1214

705
M 2022
02504

08/04/2022 186094 CABINET DR. HORIA
COLIBASANU SRL

AscenDent 44 1214

706
M 2022
02505

08/04/2022 186095 SC ROAD CENTRE
SRL

EdVenture School 41 1214

707
M 2022
02507

11/04/2022 186130 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

FAVORIT fm 35, 38, 41 1214

708
M 2022
02508

11/04/2022 186131 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

FAVORIT TV HD 35, 38, 41 1215

709
M 2022
02510

11/04/2022 186096 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

FAVORIT TV 35, 38, 41 1215

710
M 2022
02511

08/04/2022 186682 S.C. BOARDWALK
RESIDENCE S.R.L

LUMA 37 1216

711
M 2022
02514

11/04/2022 186132 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Naţional 24 PLUS TV
HD

35, 38, 41 1216

712
M 2022
02516

11/04/2022 186097 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Naţional fm 35, 38, 41 1217

713
M 2022
02517

11/04/2022 186098 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

TTV 35, 38, 41 1217

714
M 2022
02518

08/04/2022 186309 SERVICE TOTAL
CLIMAVENT S.R.L.

Service Total
Climavent

37 1218

715
M 2022
02529

08/04/2022 185889 ORAL DESIGN ALBA
SRL

OpenDesign
TRUSTED DENTAL
CLINIC

44 1218

716
M 2022
02532

09/04/2022 186538 ADRIAN SERBAN
COMANESCU

Luxury Anis 35, 43 1219

717
M 2022
02533

10/04/2022 186101 DAYSPORTCOM 1923 25 1220

718
M 2022
02539

11/04/2022 186672 SC AUTOMOBILE
DACIA SA

Împreună spre
KILOMETRUL BINE

16, 35, 38,
41, 42

1220

719
M 2022
02544

11/04/2022 186133 M&I BUSINESS WAY
SRL

M&I CENTRUL DE
SLĂBIT. EST 2020

41, 44 1221

720
M 2022
02546

11/04/2022 186230 PROGRESS
CONSULTING SA

ZENSANIT 3, 5, 16, 35 1222

721
M 2022
02547

11/04/2022 186242 IMPLANT EXPERT
SERVICES SRL

DentalVerse by Dr.
Leahu

9, 35, 41,
44

1222
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722
M 2022
02549

12/04/2022 186100 SCHEAU GEORGE
SIMION

modulo Tot mai simplu! 20, 35 1222

723
M 2022
02551

11/04/2022 186229 PROGRESS
CONSULTING SA

DEZISTRONG 3, 5, 16, 35 1223

724
M 2022
02552

11/04/2022 186291 PROGRESS
CONSULTING SA

DEZINTENS 3, 5, 16, 35 1224

725
M 2022
02553

11/04/2022 186134 EMIL ROȘCA HOUSE OF SNOBS 3 1224

726
M 2022
02554

11/04/2022 186228 PROGRESS
CONSULTING SA

CURATALL 3, 5, 16, 35 1224

727
M 2022
02555

11/04/2022 186290 PROGRESS
CONSULTING SA

CLARSANIT 3, 5, 16, 35 1225

728
M 2022
02557

11/04/2022 186227 PROGRESS
CONSULTING SA

DEZINSTRONG 3, 5, 16, 35 1225

729
M 2022
02559

11/04/2022 186102 EMIL ROȘCA STORY OF OUD 3 1226

730
M 2022
02560

11/04/2022 186103 ALINA-SIMONA
SOANEA-
ANTONESCU

ARTBOX 35 1226

731
M 2022
02561

11/04/2022 186135 EMIL ROȘCA TAGO 3 1227

732
M 2022
02564

11/04/2022 186104 PHOTOMEDIA EM360
SRL
AD MEDIA CONSULT
SRL

PACTUL PENTRU
STABILITATE 2022 -
2023

35, 41 1227

733
M 2022
02567

11/04/2022 186105 VINURI PĂNCENE
SRL

apus de soare 33 1228

734
M 2022
02568

11/04/2022 186520 IFS MARKETING &
TRADING S.R.L.

Pita Station 29, 30, 43 1229

735
M 2022
02570

11/04/2022 186106 VIRGIL MÂNDRU APOGEUM 33 1229

736
M 2022
02572

11/04/2022 186107 DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

MOŞIA DE LA
TOHANI

33 1229

737
M 2022
02574

12/04/2022 186602 EXE SOFTWARE
S.R.L.

exe software 42 1230

738
M 2022
02576

12/04/2022 186707 ALIA S.A. DESIRE 3 1230

739
M 2022
02577

12/04/2022 186706 ALIA S.A. SOLO 3 1230

740
M 2022
02592

12/04/2022 186108 HA HA HA
PRODUCTION SRL

FLOW MUSIC 41 1231

741
M 2022
02594

12/04/2022 186109 IBB IMOBILIARE
ROMÂNIA SRL

iResidence 35, 36, 37,
42

1232

742
M 2022
02597

12/04/2022 186137 ZIMBO ROMANIA SRL KÄSE - KÖNIG 29 1233

743
M 2022
02598

12/04/2022 186624 AMBER OAK
HOLDINGS SRL

AMBER OAK
MEMBERS CLUB

36, 37, 39,
41, 43, 44,
45

1234

744
M 2022
02605

12/04/2022 185844 SORIN-NICOLAE
POPA

MAXWELL
LEADERSHIP

41 1234
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745
M 2022
02626

13/04/2022 186110 MARINCOM SRL fluffy fii și tu un nor
pufos :)

7, 35 1235

746
M 2022
02628

13/04/2022 186390 GREEN SPLID S.R.L. air7 vitamina
plămânilor

5, 35 1235

747
M 2022
02631

13/04/2022 186245 CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COTNARI-MILLESIME 33 1236

748
M 2022
02638

13/04/2022 186359 NECRI SAN SRL Regalina -DIN 1994-
OUĂ NOBILE DE
RÂȘNOV DE LA
GĂINI CRESCUTE ÎN
CONDIȚII BOIEREȘTI
BINE OMENITE

29 1236

749
M 2022
02643

13/04/2022 185923 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

CereBleu 5 1237

750
M 2022
02645

13/04/2022 186440 ALKALOID AD
SKOPJE

NODRIGA 5 1238

751
M 2022
02646

13/04/2022 185924 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

CORBLEU 5 1239

752
M 2022
02647

13/04/2022 185925 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

D3BLEU LIPOSOMAL 5 1240

753
M 2022
02648

13/04/2022 185926 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

FeroRed 5 1242

754
M 2022
02649

13/04/2022 186587 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

LivoBleu 5 1244

755
M 2022
02651

13/04/2022 185927 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

PelviBleu 5 1246

756
M 2022
02652

13/04/2022 185928 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

ProBleu 5 1247

757
M 2022
02653

13/04/2022 185929 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD

UriBleu 5 1249

758
M 2022
02654

13/04/2022 186536 DORCAS CONF SRL Dolce far niente 14, 24, 25,
35

1251

759
M 2022
02657

13/04/2022 185930 BLEU STAR PHARMA
TRADING LTD SRL

VitaBleu 5 1260

760
M 2022
02663

13/04/2022 186503 PROFI ROM FOOD
S.R.L.

Happy friends It's easy! 31 1262

761
M 2022
02664

13/04/2022 186502 PROFI ROM FOOD
S.R.L.

Happy friends It's easy! 31 1262

762
M 2022
02672

14/04/2022 185893 REAL INVEST SRL CRM OPTIMA 36, 41, 42 1262

763
M 2022
02679

14/04/2022 186138 WESTACO SRL PAYTEX 5, 9, 10,
11, 12, 14,
16, 19, 23,
24, 25, 27,
28, 35, 36,
37, 39, 40,
41, 42, 43,
44

1263

764
M 2022
02682

14/04/2022 186139 BAZIL-EUGEN CUCU BIG OUTLET 25 1264



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1409

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

765
M 2022
02688

14/04/2022 186081 OKCREDIT IFN SA okcredit 36 1265

766
M 2022
02691

14/04/2022 186627 PAVEL ELENA -
CLAUDIA

QUIZ 100 PICTURI
CELEBRE

28 1266

767
M 2022
02692

14/04/2022 186140 STRATEGIC
DISTRIBUTION
GROUP SRL

STRATEGIC 7, 12 1266

768
M 2022
02703

14/04/2022 186554 PRO SANA SRL PRO SANA 35, 44 1275

769
M 2022
02704

14/04/2022 186111 IHAIR MOD SRL IHAIR 35, 44 1276

770
M 2022
02705

18/04/2022 186571 SC ZURCAN
TEHNOMED SRL

medimag 35 1276

771
M 2022
02708

14/04/2022 186378 BIG BANG HUB SRL ASCUTZIT.RO 7, 8, 10, 37 1277

772
M 2022
02710

14/04/2022 186345 Yasemin Badea Yasemin Badea 30, 32, 35,
41, 44

1277

773
M 2022
02716

14/04/2022 186264 AGROFIN MOLDOVA
S.R.L.

AM
www.culturiagricole.ro

1, 5, 9, 35,
41

1278

774
M 2022
02717

14/04/2022 186265 EDU APPS S.R.L. Edu Talks 9, 35, 38,
41, 42

1283

775
M 2022
02720

14/04/2022 186112 CARDIOMED SRL cardiomed 44 1284

776
M 2022
02721

14/04/2022 186391 SC CRAZY 4 BIJOUX
SRL

Xentech Light 11 1285

777
M 2022
02722

14/04/2022 186141 CENTRELE DE
EXCELENTA ARES
SRL

ARES 41, 44 1286

778
M 2022
02724

14/04/2022 186588 CENTRELE DE
EXCELENTA ARES
SRL

CLINICA ARES
cardiomed

44 1287

779
M 2022
02725

14/04/2022 186113 RUSTICARM SRL Virșli de Podele 29 1287

780
M 2022
02732

15/04/2022 186197 VASILE MARCEL
TANTAU

DIGENIO 44 1288

781
M 2022
02735

15/04/2022 186114 GPT HOME SERVICE
S.R.L.

GPT Home Service
Case Inteligente

37 1288

782
M 2022
02736

15/04/2022 186115 ASOCIATIA LUGERA
HEARTS

41, 44 1289

783
M 2022
02737

15/04/2022 186516 SELGROS CASH &
CARRY SRL

SELGROS.SCAN&GO 9, 12, 16,
35, 42

1290

784
M 2022
02738

15/04/2022 186601 ATRA MEDICAL
DIVERS SRL

Be Safe 10, 44 1290

785
M 2022
02739

15/04/2022 185936 ROLAND AUTO PARK
SRL

Roland Auto 35 1291
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786
M 2022
02743

15/04/2022 186589 HERBAGETICA SRL EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
SUPERFECUND
BARBATI Formulă
premium 15 extracte
intense

5, 35 1291

787
M 2022
02744

15/04/2022 186116 HERBAGETICA SRL EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
SUPERFECUND
FEMEI Formulă
premium 14 extracte
intense

5, 35 1292

788
M 2022
02746

15/04/2022 186505 GEORGE-MARIUS
BUCATARU

RETROMANELE 41 1292

789
M 2022
02748

17/04/2022 186117 UDREA SILVIU-
GABRIEL

MARKETY 9, 35 1293

790
M 2022
02757

18/04/2022 186142 S.C. STYL S.R.L. STIL 14, 35 1294

791
M 2022
02759

18/04/2022 186143 S.C. STYL S.R.L. STIL DIAMONDS 14, 35 1297

792
M 2022
02760

18/04/2022 186144 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

ENSKA TV 35, 38, 41 1300

793
M 2022
02761

18/04/2022 186145 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

ENSKA TV HD 35, 38, 41 1301

794
M 2022
02762

18/04/2022 186146 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Premier TV 1 35, 38, 41 1301

795
M 2022
02763

18/04/2022 186147 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Premier TV HD 1 35, 38, 41 1302

796
M 2022
02764

18/04/2022 186590 SONIA TRIFAN Sonia Trifan Luxury
dresses S

25, 35, 42 1302

797
M 2022
02771

18/04/2022 186578 Radulescu Vlad Andrei STRATA GALLERY 41 1303

798
M 2022
02772

18/04/2022 186577 VLAD-ANDREI
RADULESCU

AVANPOST 41 1303

799
M 2022
02775

18/04/2022 186148 CENTRUL MEDICAL
UNIREA SRL

EXAVET 35, 41, 42,
44

1304

800
M 2022
02777

18/04/2022 186591 ECO SYNERGY SA eco SYNERGY FULL
RESPONSIBILITY

35, 36, 39,
40, 41, 42

1305

801
M 2022
02779

18/04/2022 186419 VP GASTROMED SRL GastroTM 44 1305

802
M 2022
02781

18/04/2022 186149 ALEXANDRU MITOI INDIGODZ 35, 41, 42 1306

803
M 2022
02788

19/04/2022 186221 VICMAR
DEVELOPMENT
S.R.L.

Copii cu-minți deschise 16, 41 1306

804
M 2022
02798

19/04/2022 186150 MADALINA SANTA SZIKRA LOCAL
CREATIVE CUISINE

43 1307

805
M 2022
02800

19/04/2022 186151 NOBILIS LARIX SRL COFFEE ADDICTED
SOCIETY

30 1308



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

1411

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

806
M 2022
02805

19/04/2022 186152 STAREA NAȚIEI
S.R.L.

VAX POPULI 35, 38, 41,
42

1308

807
M 2022
02806

19/04/2022 186153 VEL PITAR S.A. Doi Frați 30 1309

808
M 2022
02807

19/04/2022 186570 BACKSTAGE PEOPLE
S.R.L.

GRĂDINA
MONTEORU

41, 43 1310

809
M 2022
02819

19/04/2022 186594 IOANA KOHALMI-
SZABO

Alsim 37 1311

810
M 2022
02823

20/04/2022 186276 NARPO CONSULT
SRL

narpo MAGAZIN CU
PREȚURI CORECTE

7, 8, 35, 44 1311

811
M 2022
02824

20/04/2022 186721 NEMO INVESTMENT
VEHICLE S.A .

ARISTOCOOL 41, 43 1312

812
M 2022
02828

20/04/2022 186154 CENTRUL CULTURAL
VRANCEA

GRUPUL FOLCLORIC
CETINA

41 1312

813
M 2022
02835

20/04/2022 186155 MINIPROD SRL M 29 1312

814
M 2022
02836

20/04/2022 186156 AUTODELUXE
ELECTRIC SRL

DELUXE ELECTRIC 7, 9, 11,
12, 28, 35

1313

815
M 2022
02838

20/04/2022 186458 SC MEGA
CONSTRUCT METAL
SRL

ARTEGA 20 1314

816
M 2022
02843

20/04/2022 186296 MARINA & SANTIS
SRL

MH MAPAMOND
HOTELS Explore.
Dream. Discover

35, 43 1315

817
M 2022
02844

20/04/2022 186294 MARINA & SANTIS
SRL

MW MAPAMOND
WELLNESS Explore.
Dream. Discover

35, 41, 44 1316

818
M 2022
02845

20/04/2022 186537 MARINA & SANTIS
SRL

ME MAPAMOND
EVENTS Explore.
Dream. Discover

35, 41, 43 1318

819
M 2022
02849

20/04/2022 186295 MARINA & SANTIS
SRL

MG MAPAMOND
GROUP Explore.
Dream. Discover.

35, 37, 39,
41, 43, 44

1320

820
M 2022
02851

20/04/2022 186666 MAGIC GAMES AB
SRL

Magic SALA DE
JOCURI

41 1324

821
M 2022
02855

21/04/2022 186388 GHEORGHE ADELIN
BORDÎNC

BELLAIR 34 1325

822
M 2022
02870

21/04/2022 186417 MAGIC GAMES AB
SRL

Magic SALA DE
JOCURI

41 1325

823
M 2022
02872

21/04/2022 186457 VERDINO GREEN
FOODS SRL

Mr Plantel 29, 30 1325

824
M 2022
02880

21/04/2022 186157 MACROMEX SRL Azuris 35 1326

825
M 2022
02888

21/04/2022 186600 CONSECUTIV SRL CORTIS 6, 19, 22 1326

826
M 2022
02915

26/04/2022 186445 NICOVENTURES
HOLDINGS LIMITED

VUSE BLUEBERRY
ICE

34 1332

827
M 2022
02927

26/04/2022 186611 NELU VASILICA
GAVRILA

herrmesser 7 1332
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828
M 2022
02934

27/04/2022 186576 PUFO MARKET SRL Pufo 6, 8, 9, 10,
12, 14, 16,
18, 20, 21,
24, 25, 26,
27, 28, 34

1332

829
M 2022
02938

27/04/2022 186499 SC BALCARO
SECURITY SRL

BALCARO SECURITY 45 1335

830
M 2022
02943

27/04/2022 186331 AUCHAN ROMÂNIA
SA

La masă în România 29, 30, 35 1335

831
M 2022
02944

27/04/2022 186612 CORINA POPA Surprize si Cadouri A &
C

45 1336

832
M 2022
02971

27/04/2022 186613 EURO CARPET
FAMILY SRL

Carpetino 37 1336

833
M 2022
02982

28/04/2022 186496 CARTIER
INTERNATIONAL AG

GRAIN DE CAFE 14 1337

834
M 2022
02989

28/04/2022 186540 FLORENTINA
NOROCICA NEICU

NEI HOLDING 37, 44, 45 1337

835
M 2022
02995

28/04/2022 186066 GREENITY
MANAGEMENT SRL

G 35, 42 1337

836
M 2022
02996

28/04/2022 186497 CORTEVA
AGRISCIENCE LLC

CLOSER CONTIDOR 5 1338

03000
28/04/2022 186158 S.C. 2A FARM S.R.L. CALMOBALANS

CONTROL supliment
alimentar PharmA-Z

5 1338

838
M 2022
03005

28/04/2022 186478 IRINA RUSU-
MACABINSKI

Introspective 25, 35 1339

839
M 2022
03008

28/04/2022 186159 DENTAL SECOND
OPINION SRL

DENTAL HUB 35, 44 1343

840
M 2022
03033

29/04/2022 186308 SC
EVERYTHINGABOUTCOFFEE
SRL

keep calm DONUT
BREAK

30, 35, 43 1344

841
M 2022
03038

29/04/2022 186160 DR REDDY'S
LABORATORIES LTD

CELEHEALTH 5 1344

842
M 2022
03045

29/04/2022 186161 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one UNIRII VISTA 35, 36, 37 1345

843
M 2022
03047

29/04/2022 186332 ANTENA 3 S.A. NEWS HOUR WITH 35, 38, 41 1346

844
M 2022
03056

29/04/2022 186162 PIN ME STUDIO
S.R.L.

35, 42 1348

845
M 2022
03057

29/04/2022 186163 AC HELCOR SRL Pancreon Trienzym
BIOSUnLine energie
pentru sănătate trei
enzime pentru digestie
ușoară extract de
ananas

5, 35 1349

846
M 2022
03060

29/04/2022 186689 DANIKA ATELIER SRL 26 1349

847
M 2022
03068

30/04/2022 186164 SC VERITAS MAX
WW SRL

Casey Studios 9, 14, 28,
35

1350

848
M 2022
03069

01/05/2022 186539 ALEXANDRU RAZVAN
GRIGORESCU

GriG 9, 41 1350

M 2022
837
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849
M 2022 02/05/2022 186614 GEOLAILA

COMIMPEX S.R.L.
G GEOLAILA
PREȚURI BUNE DIN
1996

3, 5, 30, 35 1351

850
M 2022
03082

02/05/2022 186615 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one BĂNEASA 35, 36, 37 1352

851
M 2022
03104

03/05/2022 186521 ALPIN 57 LUX S.A. ROMCHERIE 29, 30 1353

852
M 2022
03109

03/05/2022 186616 BMF PROPERTY
PROTECTION S.R.L.

BMF PROPERTY
PROTECTION

45 1354

853
M 2022
03110

03/05/2022 186456 CENTRUL DE
DIAGNOSTIC
SI TRATAMENT
PROVITA SRL

N NORD grupul
medical provita
DIFERITI PRIN
PASIUNE

44 1355

854
M 2022
03119

03/05/2022 186617 CASA DIN VIE
TURISM SRL

MAISON DU
VIGNOBLE

5, 29, 30,
32

1355

855
M 2022
03121

04/05/2022 186618 COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

Verdy 3 1355

856
M 2022
03124

04/05/2022 186619 COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

GREEN4SKIN 3 1356

857
M 2022
03125

04/05/2022 186620 FIRENZE COM S.R.L. Firesco 30, 32, 35 1356

858
M 2022
03132

04/05/2022 186621 ASFALIA SECURITY
SRL

ASFALIA SECURITY
SRL

45 1357

859
M 2022
03143

04/05/2022 186622 EMIL ROȘCA GRAMMATIK
DRAMMATIK haptic
can't touch this

3 1357

860
M 2022
03147

04/05/2022 186669 IMANI MUSIC SRL IMANI made for music 41 1358

861
M 2022
03152

04/05/2022 186694 TERRA HOLDINGS
S.R.L.

TERRA GARDENS 35, 36, 37 1358

862
M 2022
03161

04/05/2022 186597 ZLK STUDIO SRL eMuschi 27, 31, 35 1359

863
M 2022
03165

04/05/2022 186639 UNIVERSITATEA DE
STIINTE AGRICOLE
SI MEDICINA
VETERINARA A
BANATULUI REGELE
MIHAI I AL ROMANIEI

AKADEMIKA BANAT
CHORUS

41 1359

864
M 2022
03170

05/05/2022 186640 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Apă de legendă 30, 32, 35 1360

865
M 2022
03173

05/05/2022 186641 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Izvorul Vieții și al
Tinereții

30, 32, 35 1360

866
M 2022
03175

05/05/2022 186642 SICASO LAND
CONCEPT

SICASO 33 1361

867
M 2022
03178

05/05/2022 186686 CLUBUL SPORTIV
ACADEMIA DE
FOTBAL "GHEORGHE
HAGI"

ACADEMIA HAGI 10 25, 35, 41 1361

868
M 2022
03180

05/05/2022 186643 ROMPAK SRL StrăBun 1, 30 1362

03076
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869
M 2022
03185

05/05/2022 186644 ADRIANA PĂDURARU INSPIRĂ VIITORUL 16, 35, 41 1362

870
M 2022
03206

06/05/2022 186645 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one GALLERY 35, 36, 37 1363

871
M 2022
03213

06/05/2022 186498 LUDWIG
SCHOKOLADE GMBH
& CO. KG

Trumpf EDLE
TROPFEN IN NUSS
GERMAN TRADITION
EST. 1966

30 1365

872
M 2022
03225

06/05/2022 186636 ASOCIATIA FOTBAL
CLUB BOTOSANI

SEMPER ALTIUS! 25, 28, 35,
38, 41

1365

873
M 2022
03234

06/05/2022 186687 FLORIN HOZOC Energy REVOLUTION 35, 37 1366

874
M 2022
03258

09/05/2022 186634 BORȘARU FLORIN BCheese obraznic de
bun

29, 43 1366

875
M 2022
03283

10/05/2022 186646 COMUNITATEA
EMAGICIENILOR SRL

Generys 9 1367

876
M 2022
03310

11/05/2022 186667 ASISOFT SRL ASISOFT 12, 35, 42 1367

877
M 2022
03319

11/05/2022 186647 GEORGE ANDREI
MOCANU

Vinstar 11 1367

878
M 2022
03349

12/05/2022 186668 BVCL 2022 OPTICAL
DISTRIB GROUP SRL

Dr.Optik+ optică
medicală

35, 44 1368

879
M 2022
03371

13/05/2022 186575 SC SILKWEB SA silkweb.ro 35, 42 1368

880
M 2022
03374

13/05/2022 186648 BONITA GUARD
PROTECTION SRL

BONITA GUARD
PROTECTION

45 1369

881
M 2022
03497

19/05/2022 186720 DEMSA COMANES
SRL

REKINETO 10, 38, 41,
44

1369

882
M 2022
03695

30/05/2022 186714 UNITATEA MILITARĂ
02583 BUCUREȘTI
AGENȚIA DE
INFORMAȚII
GEOSPAȚIALE A
APĂRĂRII

AIGA AGENȚIA
DE INFORMAȚII
GEOSPAȚIALE A
APĂRĂRII

9, 16, 41,
42

1369
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(111) (210)

185842 M 2019 04656 580
185843 M 2019 05292 582
185844 M 2022 02605 1234
185845 M 2022 01406 882
185846 M 2022 01945 1044
185847 M 2022 01066 788
185848 M 2022 02486 1209
185849 M 2019 06619 589
185850 M 2022 02496 1211
185851 M 2022 01627 945
185852 M 2022 01825 994
185853 M 2022 01282 830
185854 M 2022 01284 830
185855 M 2022 00279 668
185856 M 2022 01322 854
185857 M 2022 00321 670
185858 M 2019 05017 581
185859 M 2019 04978 581
185860 M 2022 01892 1031
185861 M 2022 00689 701
185862 M 2022 01003 779
185863 M 2022 01413 883
185864 M 2019 02778 578
185865 M 2021 03601 631
185866 M 2022 02408 1202
185867 M 2017 00560 574
185868 M 2019 04937 581
185869 M 2022 00254 667
185870 M 2022 02280 1151
185871 M 2022 00988 764
185872 M 2022 01221 822
185873 M 2020 00755 620
185874 M 2020 00756 620
185875 M 2019 06367 587
185876 M 2022 00570 697
185877 M 2022 00499 691
185878 M 2022 00724 704
185879 M 2022 01361 876
185880 M 2022 02461 1207
185881 M 2019 05646 583
185882 M 2019 06902 596
185883 M 2022 02034 1073
185884 M 2019 01173 576

Nr. marcă Nr. depozit pag.
185885 M 2019 01174 576
185886 M 2020 01289 621
185887 M 2020 01290 622
185888 M 2020 01291 624
185889 M 2022 02529 1218
185890 M 2019 06610 589
185891 M 2019 04387 580
185892 M 2019 08301 608
185893 M 2022 02672 1262
185894 M 2022 00979 757
185895 M 2022 00236 660
185896 M 2022 00237 663
185897 M 2022 00239 665
185898 M 2022 00241 666
185899 M 2022 00243 667
185900 M 2022 01411 882
185901 M 2022 00745 708
185902 M 2022 01824 993
185903 M 2022 02266 1148
185904 M 2019 07965 604
185905 M 2022 01173 805
185906 M 2022 02133 1100
185907 M 2022 02161 1116
185908 M 2022 02203 1128
185909 M 2022 02206 1131
185910 M 2022 02218 1131
185911 M 2022 02225 1134
185912 M 2022 02279 1151
185913 M 2022 02303 1169
185914 M 2022 02317 1175
185915 M 2022 02333 1182
185916 M 2022 00986 761
185917 M 2022 01464 913
185918 M 2019 06365 587
185919 M 2019 06366 587
185920 M 2015 07136 573
185921 M 2021 08929 648
185922 M 2018 08679 576
185923 M 2022 02643 1237
185924 M 2022 02646 1239
185925 M 2022 02647 1240
185926 M 2022 02648 1242
185927 M 2022 02651 1246

Nr. marcă Nr. depozit pag.
185928 M 2022 02652 1247
185929 M 2022 02653 1249
185930 M 2022 02657 1260
185931 M 2022 02384 1199
185932 M 2022 02160 1115
185933 M 2022 00348 672
185934 M 2022 00349 672
185935 M 2019 04118 579
185936 M 2022 02739 1291
185937 M 2022 02086 1086
185938 M 2021 07577 636
185939 M 2022 01339 858
185940 M 2022 01341 859
185941 M 2022 01343 860
185942 M 2022 01344 861
185943 M 2022 01345 861
185944 M 2022 00398 688
185945 M 2022 00772 709
185946 M 2022 00779 711
185947 M 2022 00860 714
185948 M 2022 00919 737
185949 M 2022 00975 754
185950 M 2022 01109 793
185951 M 2022 01218 813
185952 M 2022 01461 913
185953 M 2022 01576 931
185954 M 2022 01681 956
185955 M 2022 01695 957
185956 M 2022 01697 958
185957 M 2022 01735 969
185958 M 2022 01769 979
185959 M 2022 02168 1117
185960 M 2019 06783 593
185961 M 2022 00209 659
185962 M 2022 01745 972
185963 M 2022 02263 1148
185964 M 2022 00961 751
185965 M 2022 01556 927
185966 M 2022 01557 928
185967 M 2020 01336 625
185968 M 2020 01337 626
185969 M 2022 01830 997
185970 M 2022 01852 1004



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea numărului de marca)

1416

Nr. marcă Nr. depozit pag.
185971 M 2022 01869 1010
185972 M 2022 01911 1032
185973 M 2022 01912 1034
185974 M 2022 01985 1054
185975 M 2022 01998 1057
185976 M 2022 02025 1071
185977 M 2022 02027 1072
185978 M 2022 01349 862
185979 M 2022 01573 930
185980 M 2022 01574 931
185981 M 2022 01862 1005
185982 M 2022 02067 1084
185983 M 2022 02104 1088
185984 M 2022 02115 1090
185985 M 2022 02120 1090
185986 M 2022 02121 1092
185987 M 2022 02122 1092
185988 M 2022 02125 1094
185989 M 2022 02126 1095
185990 M 2022 02127 1096
185991 M 2022 02131 1098
185992 M 2022 02141 1103
185993 M 2022 02142 1105
185994 M 2022 02148 1111
185995 M 2022 02149 1113
185996 M 2022 02158 1114
185997 M 2022 02162 1116
185998 M 2022 02166 1117
185999 M 2022 02186 1125
186000 M 2022 02189 1125
186001 M 2022 02191 1126
186002 M 2022 01375 877
186003 M 2022 00498 691
186004 M 2022 00500 694
186005 M 2019 09178 618
186006 M 2022 02178 1123
186007 M 2021 08840 645
186008 M 2022 01255 827
186009 M 2022 01471 914
186010 M 2019 07522 601
186011 M 2022 02471 1208
186012 M 2019 08630 614
186013 M 2019 08074 606

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186014 M 2022 01312 853
186015 M 2022 01436 910
186016 M 2019 07145 599
186017 M 2022 01145 796
186018 M 2022 01081 789
186019 M 2022 01193 810
186020 M 2022 00941 750
186021 M 2022 01152 797
186022 M 2022 00981 757
186023 M 2019 08722 615
186024 M 2022 01063 786
186025 M 2022 00325 670
186026 M 2022 02105 1089
186027 M 2022 01939 1043
186028 M 2022 00470 690
186029 M 2022 01497 916
186030 M 2022 00837 712
186031 M 2022 02220 1133
186032 M 2022 02231 1138
186033 M 2022 02240 1141
186034 M 2022 02245 1142
186035 M 2022 02273 1149
186036 M 2022 02296 1153
186037 M 2022 02297 1154
186038 M 2022 02298 1155
186039 M 2022 02312 1172
186040 M 2022 02318 1175
186041 M 2022 02339 1183
186042 M 2022 02341 1183
186043 M 2022 02353 1190
186044 M 2022 02360 1192
186045 M 2022 02361 1192
186047 M 2022 02365 1193
186048 M 2022 02366 1193
186049 M 2022 02367 1194
186050 M 2022 02373 1198
186052 M 2022 02379 1199
186053 M 2022 02385 1200
186054 M 2022 02389 1200
186055 M 2022 02396 1201
186056 M 2020 05041 627
186057 M 2022 00926 738
186058 M 2022 01743 971

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186059 M 2022 01961 1046
186060 M 2019 06788 594
186061 M 2019 06789 594
186061 M 2019 06789 595
186062 M 2022 02172 1118
186063 M 2022 01466 914
186064 M 2022 02129 1097
186065 M 2022 02183 1124
186066 M 2022 02995 1337
186067 M 2022 01016 783
186068 M 2022 01561 929
186069 M 2022 01746 972
186070 M 2022 01733 965
186071 M 2019 08958 617
186072 M 2022 01634 948
186073 M 2019 08289 608
186074 M 2019 07669 602
186076 M 2019 07997 604
186077 M 2021 06704 635
186078 M 2019 08492 612
186079 M 2021 08730 643
186080 M 2022 01795 983
186081 M 2022 02688 1265
186082 M 2022 02100 1088
186083 M 2022 00903 718
186084 M 2022 01900 1032
186085 M 2022 01740 971
186086 M 2022 01965 1047
186087 M 2022 02398 1201
186088 M 2022 02411 1203
186089 M 2022 02413 1203
186090 M 2022 02426 1205
186091 M 2022 02429 1205
186092 M 2022 02450 1206
186093 M 2022 02474 1208
186094 M 2022 02504 1214
186095 M 2022 02505 1214
186096 M 2022 02510 1215
186097 M 2022 02516 1217
186098 M 2022 02517 1217
186100 M 2022 02549 1222
186101 M 2022 02533 1220
186102 M 2022 02559 1226



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea numărului de marca)

1417

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186147 M 2022 02763 1302
186148 M 2022 02775 1304
186149 M 2022 02781 1306
186150 M 2022 02798 1307
186151 M 2022 02800 1308
186152 M 2022 02805 1308
186153 M 2022 02806 1309
186154 M 2022 02828 1312
186155 M 2022 02835 1312
186156 M 2022 02836 1313
186157 M 2022 02880 1326
186158 M 2022 03000 1338
186159 M 2022 03008 1343
186160 M 2022 03038 1344
186161 M 2022 03045 1345
186162 M 2022 03056 1348
186163 M 2022 03057 1349
186164 M 2022 03068 1350
186165 M 2022 02324 1177
186166 M 2022 01296 835
186167 M 2022 01737 970
186168 M 2019 08332 609
186169 M 2019 08330 609
186170 M 2022 02314 1174
186171 M 2021 08395 640
186172 M 2019 09076 617
186173 M 2021 08091 639
186174 M 2019 07175 600
186175 M 2019 07174 599
186175 M 2019 07174 600
186176 M 2022 00363 688
186177 M 2019 06274 586
186178 M 2021 02862 630
186179 M 2019 05705 584
186180 M 2022 02269 1148
186181 M 2019 07807 603
186182 M 2019 06706 591
186183 M 2019 08352 610
186184 M 2022 02490 1210
186185 M 2017 06782 575
186186 M 2022 01273 828
186187 M 2022 01834 999
186188 M 2022 01596 936

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186189 M 2022 01536 925
186190 M 2019 06972 597
186191 M 2022 01524 922
186192 M 2019 07013 598
186193 M 2022 01608 940
186194 M 2019 06718 592
186195 M 2019 06717 592
186196 M 2019 06720 593
186197 M 2022 02732 1288
186198 M 2022 00987 764
186199 M 2019 09100 618
186200 M 2022 01319 854
186201 M 2022 01432 909
186202 M 2022 01475 915
186203 M 2021 08750 643
186204 M 2022 01502 918
186205 M 2020 04800 627
186206 M 2021 08731 643
186207 M 2022 01330 856
186208 M 2020 00761 621
186209 M 2022 01569 929
186210 M 2019 06959 596
186211 M 2022 01516 919
186212 M 2019 06858 596

 186128 M 2022 02237 1140
186213 M 2022 00888 716
186214 M 2022 01594 935
186215 M 2022 01591 934
186216 M 2022 01593 935
186217 M 2022 01592 935
186218 M 2022 01590 934
186219 M 2022 00518 694
186220 M 2022 01062 786
186221 M 2022 02788 1306
186222 M 2022 00231 659
186223 M 2022 01599 936
186224 M 2022 01600 937
186225 M 2022 01249 825
186226 M 2022 01023 783
186227 M 2022 02557 1225
186228 M 2022 02554 1224
186229 M 2022 02551 1223
186230 M 2022 02546 1222

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186103 M 2022 02560 1226
186104 M 2022 02564 1227
186105 M 2022 02567 1228
186106 M 2022 02570 1229
186107 M 2022 02572 1229
186108 M 2022 02592 1231
186109 M 2022 02594 1232
186110 M 2022 02626 1235
186111 M 2022 02704 1276
186112 M 2022 02720 1284
186113 M 2022 02725 1287
186114 M 2022 02735 1288
186115 M 2022 02736 1289
186116 M 2022 02744 1292
186117 M 2022 02748 1293
186118 M 2019 08096 606
186119 M 2022 00342 670
186120 M 2022 00978 756
186121 M 2022 01586 933
186122 M 2022 01699 960
186123 M 2022 01700 961
186124 M 2022 01761 976
186125 M 2022 01829 995
186126 M 2022 02139 1103
186127 M 2022 02155 1114
186129 M 2022 02443 1206
186130 M 2022 02507 1214
186131 M 2022 02508 1215
186132 M 2022 02514 1216
186133 M 2022 02544 1221
186134 M 2022 02553 1224
186135 M 2022 02561 1227
186136 M 2022 01326 855
186137 M 2022 02597 1233
186138 M 2022 02679 1263
186139 M 2022 02682 1264
186140 M 2022 02692 1266
186141 M 2022 02722 1286
186142 M 2022 02757 1294
186143 M 2022 02759 1297
186144 M 2022 02760 1300
186145 M 2022 02761 1301
186146 M 2022 02762 1301
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186231 M 2022 00721 703
186232 M 2022 01930 1036
186233 M 2022 01096 791
186234 M 2022 01987 1055
186235 M 2022 01171 803
186236 M 2022 02089 1087
186237 M 2022 01172 804
186238 M 2022 01662 953
186239 M 2022 01973 1052
186240 M 2022 01571 930
186241 M 2019 05703 583
186242 M 2022 02547 1222
186243 M 2022 01399 881
186244 M 2022 01647 952
186245 M 2022 02631 1236
186246 M 2021 07657 638
186247 M 2022 01638 948
186248 M 2022 00887 716
186249 M 2022 01170 802
186250 M 2022 01140 795
186251 M 2022 02145 1109
186252 M 2019 09236 618
186253 M 2022 02351 1187
186254 M 2022 02144 1108
186255 M 2022 02485 1209
186256 M 2022 01254 825
186257 M 2022 00257 668
186258 M 2021 08866 646
186259 M 2022 01000 768
186260 M 2022 02295 1153
186261 M 2022 02134 1101
186262 M 2020 02257 626
186263 M 2022 01077 788
186264 M 2022 02716 1278
186265 M 2022 02717 1283
186266 M 2022 01444 911
186267 M 2019 08943 615
186268 M 2019 08944 616
186269 M 2019 08337 609
186270 M 2019 08424 611
186271 M 2019 07915 604
186272 M 2022 01775 980
186273 M 2022 01192 809

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186274 M 2019 06061 585
186275 M 2022 02023 1070
186276 M 2022 02823 1311
186277 M 2022 01762 976
186278 m 2022 02457 1207
186279 M 2019 08383 610
186280 M 2022 00906 718
186281 M 2022 00907 723
186282 M 2022 00908 728
186283 M 2022 00909 732
186284 M 2022 01606 939
186285 M 2022 00543 695
186286 M 2022 01179 805
186287 M 2019 06041 584
186288 M 2022 01624 944
186289 M 2022 01157 799
186290 M 2022 02555 1225
186291 M 2022 02552 1224
186292 M 2021 08275 640
186293 M 2019 06792 595
186294 M 2022 02844 1316
186295 M 2022 02849 1320
186296 M 2022 02843 1315
186297 M 2022 01184 806
186298 M 2021 07685 638
186299 M 2022 01533 924
186300 M 2022 01161 801
186301 M 2022 02326 1177
186302 M 2022 02330 1178
186303 M 2022 01617 944
186304 M 2022 01616 943
186305 M 2022 02226 1137
186306 M 2022 00719 703
186307 M 2022 01058 785
186308 M 2022 03033 1344
186309 M 2022 02518 1218
186310 M 2019 08598 614
186311 M 2018 07878 575
186312 M 2018 00857 575
186313 M 2016 05549 574
186314 M 2022 01677 954
186315 M 2022 01337 856
186316 M 2021 06338 634

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186317 M 2022 00881 715
186318 M 2022 00882 715
186319 M 2022 00894 716
186320 M 2019 08239 607
186321 M 2022 00982 757
186322 M 2019 06109 585
186323 M 2022 01983 1054
186324 M 2022 02054 1079
186325 M 2022 01976 1053
186326 M 2022 01122 794
186327 M 2022 01783 982
186328 M 2019 07389 600
186329 M 2022 02045 1077
186330 M 2019 07395 601
186331 M 2022 02943 1335
186332 M 2022 03047 1346
186333 M 2022 00990 765
186334 M 2022 01958 1046
186335 M 2022 01953 1045
186336 M 2022 01959 1046
186337 M 2022 01148 796
186338 M 2022 01147 796
186339 M 2022 01213 813
186340 M 2022 01209 811
186341 M 2022 01211 812
186342 M 2022 01212 812
186343 M 2022 01210 811
186344 M 2022 01036 784
186345 M 2022 02710 1277
186346 M 2021 08665 642
186347 M 2022 01642 949
186348 M 2022 01643 949
186349 M 2022 01644 950
186350 M 2022 01091 791
186351 M 2022 01845 1002
186352 M 2022 01796 991
186353 M 2019 06085 585
186354 M 2022 01382 877
186355 M 2022 00789 712
186356 M 2021 08799 644
186357 M 2022 02143 1107
186358 M 2022 02057 1079
186359 M 2022 02638 1236
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186360 M 2021 08705 642
186361 M 2021 08873 647
186362 M 2022 01372 877
186363 M 2022 02290 1152
186364 M 2022 02041 1077
186365 M 2022 02028 1072
186366 M 2022 01755 975
186367 M 2022 01910 1032
186368 M 2022 02192 1127
186369 M 2022 01815 993
186370 M 2022 02058 1080
186371 M 2022 01223 822
186372 M 2021 02167 630
186373 M 2022 00199 658
186374 M 2022 00775 709
186375 M 2022 01431 909
186376 M 2022 00992 766
186377 M 2022 02372 1196
186378 M 2022 02708 1277
186379 M 2022 02329 1178
186380 M 2021 08772 644
186381 M 2022 02114 1089
186382 M 2022 01604 938
186383 M 2022 01716 964
186384 M 2022 01477 915
186385 M 2022 02352 1189
186386 M 2022 01328 855
186387 M 2022 01736 970
186388 M 2022 02855 1325
186389 M 2022 01128 794
186390 M 2022 02628 1235
186391 M 2022 02721 1285
186392 M 2021 02241 630
186393 M 2021 03014 631
186394 M 2021 04744 632
186395 M 2021 05324 634
186396 M 2021 07077 635
186397 M 2020 06293 628
186398 M 2022 02306 1170
186399 M 2022 02219 1132
186400 M 2022 02196 1128
186401 M 2022 01969 1048
186402 M 2022 01964 1047

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186403 M 2022 01843 1002
186404 M 2022 01558 928
186405 M 2022 01541 926
186406 M 2022 01450 911
186407 M 2022 01430 909
186408 M 2022 00355 673
186409 M 2021 08403 640
186410 M 2021 06264 634
186411 M 2022 01419 883
186412 M 2022 01381 877
186413 M 2022 01203 810
186414 M 2022 01106 792
186415 M 2022 01087 790
186416 M 2022 01064 787
186417 M 2022 02870 1325
186418 M 2022 02310 1171
186419 M 2022 02779 1305
186420 M 2022 02432 1206
186421 M 2022 02431 1205
186422 M 2022 02287 1152
186423 M 2022 02257 1143
186424 M 2022 02018 1070
186425 M 2022 01881 1021
186426 M 2022 01728 964
186427 M 2022 01511 919
186428 M 2022 01505 918
186429 M 2022 01456 913
186430 M 2022 01455 912
186431 M 2022 01453 912
186432 M 2022 01452 912
186433 M 2022 01451 912
186434 M 2022 01449 911
186435 M 2022 01447 911
186436 M 2022 01443 910
186437 M 2022 01773 980
186438 M 2022 00715 702
186439 M 2022 01272 827
186440 M 2022 02645 1238
186441 M 2022 02488 1210
186442 M 2022 00939 743
186443 M 2022 01915 1034
186444 M 2022 00993 767
186445 M 2022 02915 1332

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186446 M 2022 02299 1156
186447 M 2022 01310 852
186448 M 2022 00962 751
186449 M 2021 09198 657
186450 M 2021 09182 655
186451 M 2021 09179 655
186452 M 2021 09097 654
186453 M 2021 09035 650
186454 M 2021 08963 650
186455 M 2022 02043 1077
186456 M 2022 03110 1355
186457 M 2022 02872 1325
186458 M 2022 02838 1314
186459 M 2022 02420 1204
186460 M 2022 02063 1082
186461 M 2022 02039 1076
186462 M 2022 01879 1021
186463 M 2022 01878 1010
186464 M 2022 01779 981
186465 M 2022 01778 981
186466 M 2022 01666 953
186467 M 2022 01188 809
186468 M 2022 01142 795
186469 M 2022 01060 786
186470 M 2022 01046 784
186471 M 2022 01018 783
186472 M 2022 00768 708
186473 M 2022 00738 707
186474 M 2021 09240 658
186475 M 2021 08933 649
186476 M 2022 00661 701
186477 M 2019 07014 598
186478 M 2022 03005 1339
186479 M 2022 01299 852
186480 M 2022 01231 823
186481 M 2022 01230 822
186482 M 2022 01229 822
186483 M 2021 09094 651
186484 M 2019 03583 579
186485 M 2019 03539 578
186486 M 2019 02717 578
186487 M 2019 01562 577
186488 M 2019 01598 577
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186489 M 2019 05617 582
186490 M 2019 08482 612
186491 M 2016 03949 573
186492 M 2019 06291 587
186493 M 2022 02425 1204
186494 M 2019 06466 588
186495 M 2019 02457 577
186496 M 2022 02982 1337
186497 M 2022 02996 1338
186498 M 2022 03213 1365
186499 M 2022 02938 1335
186500 M 2022 01186 808
186501 M 2022 01751 974
186502 M 2022 02664 1262
186503 M 2022 02663 1262
186504 M 2022 01626 945
186505 M 2022 02746 1292
186506 M 2022 01291 831
186507 M 2022 00976 754
186508 M 2022 00983 758
186509 M 2022 00972 752
186510 M 2022 00985 760
186511 M 2022 01703 963
186512 M 2022 01702 963
186513 M 2022 01167 801
186514 M 2022 01168 802
186515 M 2022 01828 994
186516 M 2022 02737 1290
186517 M 2022 01972 1051
186518 M 2022 00846 713
186519 M 2022 01248 824
186520 M 2022 02568 1229
186521 M 2022 03104 1353
186522 M 2022 01350 873
186523 M 2022 00465 689
186524 M 2019 08006 605
186525 M 2019 08007 605
186526 M 2020 04724 627
186527 M 2022 02061 1082
186529 M 2022 02308 1171
186530 M 2022 01527 923
186531 M 2022 01885 1031
186532 M 2022 01764 978

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186533 M 2022 01362 876
186534 M 2022 01935 1043
186535 M 2022 01814 992
186536 M 2022 02654 1251
186537 M 2022 02845 1318
186538 M 2022 02532 1219
186539 M 2022 03069 1350
186540 M 2022 02989 1337
186541 M 2022 02000 1058
186542 M 2022 02001 1058
186543 M 2022 02002 1059
186544 M 2022 02003 1059
186545 M 2022 02004 1059
186546 M 2022 02005 1059
186547 M 2022 02006 1060
186548 M 2022 02007 1060
186549 M 2022 02085 1085
186550 M 2019 06652 590
186551 M 2019 06651 590
186552 M 2019 06967 597
186553 M 2019 05621 582
186554 M 2022 02703 1275
186555 M 2022 01005 780
186556 M 2022 01006 780
186557 M 2022 01007 780
186558 M 2022 01008 781
186559 M 2022 01009 781
186560 M 2022 01010 781
186561 M 2022 01011 781
186562 M 2022 01012 782
186563 M 2022 01013 782
186564 M 2022 01014 782
186565 M 2022 01015 782
186566 M 2016 04431 574
186567 M 2022 00481 691
186568 M 2022 01752 975
186569 M 2022 00293 669
186570 M 2022 02807 1310
186571 M 2022 02705 1276
186572 M 2022 00477 690
186573 M 2022 01139 795
186574 M 2022 01863 1009
186575 M 2022 03371 1368

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186576 M 2022 02934 1332
186577 M 2022 02772 1303
186578 M 2022 02771 1303
186579 M 2022 02230 1138
186580 M 2022 01750 973
186581 M 2022 01848 1003
186582 M 2022 01851 1004
186583 M 2022 02236 1140
186584 M 2022 02322 1176
186585 M 2022 02487 1210
186586 M 2022 02502 1214
186587 M 2022 02649 1244
186588 M 2022 02724 1287
186589 M 2022 02743 1291
186590 M 2022 02764 1302
186591 M 2022 02777 1305
186592 M 2019 08379 610
186593 M 2019 07660 602
186594 M 2022 02819 1311
186595 M 2022 01978 1053
186596 M 2022 02405 1202
186597 M 2022 03161 1359
186598 M 2019 06322 587
186599 M 2022 01809 992
186600 M 2022 02888 1326
186601 M 2022 02738 1290
186602 M 2022 02574 1230
186603 M 2022 01846 1003
186604 M 2022 01234 823
186605 M 2022 01392 878
186606 M 2022 01247 824
186607 M 2022 01393 880
186608 M 2022 02175 1123
186609 M 2019 06653 591
186610 M 2022 02291 1152
186611 M 2022 02927 1332
186612 M 2022 02944 1336
186613 M 2022 02971 1336
186614 M 2022 03076 1351
186615 M 2022 03082 1352
186616 M 2022 03109 1354
186617 M 2022 03119 1355
186618 M 2022 03121 1355
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186619 M 2022 03124 1356
186620 M 2022 03125 1356
186621 M 2022 03132 1357
186622 M 2022 03143 1357
186623 M 2022 02342 1186
186624 M 2022 02598 1234
186625 M 2022 02016 1069
186626 M 2022 02111 1089
186627 M 2022 02691 1266
186628 M 2021 08868 647
186629 M 2022 02254 1143
186630 M 2022 02272 1148
186631 M 2022 02274 1150
186632 M 2022 02275 1150
186633 M 2022 02251 1143
186634 M 2022 03258 1366
186635 M 2022 01668 953
186636 M 2022 03225 1365
186637 M 2019 07026 599
186638 M 2019 08439 611
186639 M 2022 03165 1359
186640 M 2022 03170 1360
186641 M 2022 03173 1360
186642 M 2022 03175 1361
186643 M 2022 03180 1362
186644 M 2022 03185 1362
186645 M 2022 03206 1363
186646 M 2022 03283 1367
186647 M 2022 03319 1367
186648 M 2022 03374 1369
186649 M 2022 01500 917
186650 M 2022 02250 1142
186651 M 2021 09159 654
186652 M 2022 01832 998
186653 M 2022 01156 797
186654 M 2022 02320 1176
186655 M 2021 08816 645
186656 M 2022 02014 1060
186657 M 2019 07713 603
186658 M 2022 01968 1048
186659 M 2022 01529 923
186660 M 2022 01927 1036
186661 M 2022 01920 1035

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186662 M 2022 02305 1170
186663 M 2022 02053 1079
186664 M 2022 02323 1177
186665 M 2019 03494 578
186666 M 2022 02851 1324
186667 M 2022 03310 1367
186668 M 2022 03349 1368
186669 M 2022 03147 1358
186670 M 2022 01933 1040
186671 M 2022 02258 1146
186672 M 2022 02539 1220
186673 M 2019 08238 607
186674 M 2019 08148 606
186675 M 2022 01360 875
186676 M 2022 01365 876
186677 M 2019 05858 584
186678 M 2019 06158 586
186679 M 2022 02037 1073
186680 M 2022 01101 792
186681 M 2022 02188 1125
186682 M 2022 02511 1216
186683 M 2022 01786 982
186684 M 2022 01057 785
186685 M 2022 01056 785
186686 M 2022 03178 1361
186687 M 2022 03234 1366
186688 M 2022 02223 1133
186689 M 2022 03060 1349
186690 M 2022 02124 1093
186691 M 2022 02179 1124
186692 M 2022 01790 983
186693 M 2013 04238 573
186694 M 2022 03152 1358
186695 M 2022 01651 952
186696 M 2022 01931 1037
186697 M 2022 02169 1118
186698 M 2022 02233 1139
186699 M 2022 02232 1139
186700 M 2022 01770 979
186701 M 2022 01808 991
186702 M 2022 01991 1057
186703 M 2022 02051 1078
186704 M 2022 02068 1084

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186705 M 2022 02300 1157
186706 M 2022 02577 1230
186707 M 2022 02576 1230
186708 M 2022 01480 915
186709 M 2022 01690 956
186710 M 2022 01542 927
186711 M 2022 01538 925
186712 M 2022 01581 933
186713 M 2022 01540 926
186714 M 2022 03695 1369
186715 M 2019 08593 613
186716 M 2022 02302 1169
186717 M 2019 08542 613
186718 M 2019 08951 616
186719 M 2019 06400 588
186720 M 2022 03497 1369
186721 M 2022 02824 1312
186722 M 2022 01837 1001
186723 M 2022 01570 930
186724 M 2022 02331 1179
186725 M 2022 01747 973
186726 M 2022 00694 702
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M 2022 01221 822
M 2019 05646 583
M 2019 01174 576
M 2022 02413 1203
M 2022 02736 1289
M 2022 03056 1348
M 2019 07175 600
M 2019 06720 593
M 2021 09198 657
M 2019 03583 579
M 2022 03060 1349
M 2022 02169 1118
M 2022 01991 1057

& Yellow GYM M 2019 06783 593
#acces2edu-
#go2school M 2022 00349

672

1923 M 2022 02533 1220
1UP M 2022 01746 972

3RD JOB LOCUM M 2022 00837 712
4DOG M 2022 02045 1077
4i PRF M 2022 02179 1124
4NSK M 2022 02318 1175

95 BENZINĂ
STANDARD Standard

EN 228 Benzină
fără plumb E10 M 2022 01699

960

A.C.O.D. M 2019 07174 599
A.C.O.D. M 2019 07174 600

A.G.E.R. AUTO
GLASS EXPRES
REPLACEMENT

SERVICE M 2022 02058

1080

ABSTRACT M 2019 06792 595
ACADEMIA HAGI 10 M 2022 03178 1361

ACADEMIA SIMETRIC
BY LARISA TĂNASE M 2022 01541

926

ACAPULCO
RESTAURANT

& GARDEN M 2021 09094

651

acasă M 2022 01945 1044
accent DMC M 2022 02232 1139

accent travel group M 2022 02233 1139
Active Hub Solutions M 2019 06789 594
Active Hub Solutions M 2019 06789 595

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ACTIVE WEAR DOING
THE IMPOSSIBLE M 2022 01976

1053

Activit Nutrazen M 2022 01432 909
ADA ASISTENTUL

TAU VIRTUAL M 2022 02003
1059

ada Asistentul
tău virtual M 2022 02002

1059

Ada Asistentul
tău virtual M 2022 02000

1058

Ada Asistentul
tău virtual M 2022 02001

1058

ADA Asistentul
tau virtual M 2022 02004

1059

Ada Asistentul
virtual BCR M 2022 02007

1060

ADA Asistentul
virtual BCR M 2022 02006

1060

ADA ASISTENTUL
VIRTUAL BCR M 2022 02005

1059

AdTec M 2022 01752 975
aero M 2022 01023 783

AFIX CAPITAL M 2019 01562 577
AIGA AGENȚIA
DE INFORMAȚII
GEOSPAȚIALE

A APĂRĂRII M 2022 03695

1369

AIO Architecture
Interiors. Outstanding. M 2022 01557

928

air7 vitamina
plămânilor M 2022 02628

1235

AIRPORT SECURITY M 2022 02236 1140
AIRSOFT GENERAL M 2022 01848 1003

A IV A PUTERE M 2022 01594 935
AKADEMIKA

BANAT CHORUS M 2022 03165
1359

AKERON M 2022 01003 779
ĂLA BUN M 2022 01362 876

ALEARGĂ ÎN
CETATE NOAPTEA M 2022 01372

877

ALMA DULCE M 2022 00363 688
Alsim M 2022 02819 1311

AmanetAuto.ro M 2022 01413 883
AMANETTO Gold,

Vintage & More M 2021 08705
642

AMBER OAK
MEMBERS CLUB M 2022 02598

1234
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AmSchool AMERICAN
ALTERNATIVE

SCHOOL M 2022 01533

924

AM
www.culturiagricole.ro M 2022 02716

1278

A napos oldal M 2022 00979 757
Anmar decor M 2022 02025 1071

Anne Marie d`ANGE M 2019 06972 597
Ansamblul Folcloric

Profesionist
”Brâulețul” M 2022 01170

802

Apă de legendă M 2022 03170 1360
APOGEUM M 2022 02570 1229

Apo Medical M 2022 01837 1001
apus de soare M 2022 02567 1228

AQUA BoX M 2022 02034 1073
AQUA SPRITZ M 2020 04800 627
ARCHIPTERIX M 2019 03494 578

ARENA TV M 2022 01592 935
ARES M 2022 02722 1286
ARIS M 2022 01091 791

ARISTOCOOL M 2022 02824 1312
ARME AIRSOFT M 2022 01851 1004

ARTBOX M 2022 02560 1226
ART CITY M 2021 08772 644
ARTEGA M 2022 02838 1314
ARYMED M 2022 01910 1032

AscenDent M 2022 02504 1214
ASCUTZIT.RO M 2022 02708 1277

ASFALIA
SECURITY SRL M 2022 03132

1357

ASISOFT M 2022 03310 1367
AS-POTENT DUO M 2019 06365 587
AS-RENALFORT M 2019 06367 587
AS-TIROIDFORT M 2019 06366 587
ASYLUM KYDS M 2022 02405 1202

Atelierul de Asigurari M 2022 02183 1124
audiotribe M 2022 01087 790
autoflux.ro M 2022 01965 1047

AUTOFRIGO CENTER M 2019 08239 607
AVANGOLD M 2022 01475 915
AVANPOST M 2022 02772 1303

Aventurile lui NoE M 2022 02312 1172
AVOCADO NEWS M 2022 01231 823

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

AZOMED M 2021 02241 630
Azuris M 2022 02880 1326

BĂIATU' ÎN IARBĂ M 2019 07915 604
BALCARO SECURITY M 2022 02938 1335

BALUL VIENEZ
BY DEBIZZ M 2019 08007

605

BAMBI M 2022 02339 1183
BĂNEASA

cinema digiplex M 2022 02329
1178

BARISTA CREATIONS
BIANCO FORTE M 2022 01012

782

BARISTA CREATIONS
CARAMEL COOKIE M 2022 01010

781

BARISTA CREATIONS
CHOCOLATE

FUDGE FLAVOUR M 2022 01015

782

BARISTA CREATIONS
GINGERBREAD M 2022 01011

781

BARISTA CREATIONS
HAZELINO MUFFIN M 2022 01005

780

BARISTA CREATIONS
ICE COCONUT

OVER ICE M 2022 01009

781

BARISTA CREATIONS
ICE FORTE M 2022 01014

782

BARISTA CREATIONS
ICE LEGGERO M 2022 01008

781

BARISTA CREATIONS
PEPPERMINT

PINWHEEL M 2022 01007

780

BARISTA CREATIONS
PUMPKIN SPICE CAKE M 2022 01013

782

BARISTA CREATIONS
VANILLA GUSTARD PIE M 2022 01006

780

Baumall M 2022 01524 922
BCheese

obraznic de bun M 2022 03258
1366

BCR ȘCOALA DE
BUSINESS.RO Sb M 2019 08722

615

Beach, Please! M 2022 02104 1088
BEBELOGIC M 2022 00881 715

BELLAIR M 2022 02855 1325
BENEFIC M 2022 00199 658

BENEVA Sănătatea,
mai aproape. M 2022 02474

1208
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BENZINĂ EXTRA
99 Standard EN 228

Benzină fără plumb E10 M 2022 01700

961

BERT - not a sinner M 2022 01511 919
Be Safe M 2022 02738 1290

BEST BET CU
MIRCEA BADEA M 2022 00990

765

BETTER POSTURE M 2022 00978 756
BICUBU BIscuiți CU

BUcurie BISCUIȚI
DE CASĂ REȚETĂ

ORIGINALĂ M 2022 01299

852

BIG OUTLET M 2022 02682 1264
BIOdyssey M 2022 02320 1176
BioFructa M 2022 02037 1073

BIOLIFE CAVIAR M 2019 04656 580
bioside Stăpânim

natura prin a
ne supune ei M 2019 08383

610

Blanchette M 2020 00761 621
BMF PROPERTY

PROTECTION M 2022 03109
1354

boccone un po di piu M 2022 02054 1079
Body365

INSTRUCTORUL
TAU IN SANATATE M 2022 02266

1148

BONITA GUARD
PROTECTION M 2022 03374

1369

BOSFOR KEBAB M 2019 05705 584
BRANci pe românește M 2022 02326 1177

BRAȘOVENE
DELIVERY M 2022 01046

784

Bread House M 2022 01634 948
BRILLÚ M 2021 08816 645

Bro Rom M 2022 01920 1035
Brutăria Autentic

Din 1994 M 2022 00941
750

- BRUTĂRIE -
Betty PATISERIE

- COFETĂRIE M 2020 06293

628

BUCHAREST
FASHION WEEK M 2022 00477

690

BUCURILĂ M 2022 00888 716
BURGER HEROES M 2018 07878 575

Bursele Roberto Rocca M 2022 01341 859

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

BUSINESS
MICROCREDIT M 2022 01282

830

BUSINESS
MICROCREDIT M 2022 01284

830

Buticul Evei M 2022 01480 915
BUTTERFLY LIPS
Technique by Dr.

Laura Mocanu M 2022 00661

701

By Poc M 2022 02250 1142
C.R.O.N. PHOENIX M 2022 02196 1128

C ' ARTE M 2022 00985 760
CALMOBALANS

CONTROL supliment
alimentar PharmA-Z M 2022 03000

1338

CĂMARA CU DICHIS M 2022 02189 1125
Candy Toys M 2022 01651 952

Canto M 2022 01878 1010
Cap Cana M 2022 01574 931

CARAIMAN M 2022 01057 785
CARBOCIT M 2022 01212 812

CARBOCIT DUO M 2022 01213 813
cardiomed M 2022 02720 1284

CARLAS BURGER M 2019 08598 614
Carmangerie La Budae M 2022 01186 808

CAROLLA M 2019 08439 611
CARPATIC LAMB M 2021 08275 640

Carpetino M 2022 02971 1336
CASA DE

NEGUSTORI COPOU M 2019 08630
614

CASA DE TACOS M 2022 01081 789
CASA FELICIA M 2022 01145 796

Casa Funerară Eden M 2019 05703 583
CASA UMORULUI M 2022 01973 1052

CASA VLĂSIA
HAN DE POVESTE M 2022 01500

917

Casey Studios M 2022 03068 1350
CB Casuta Bunicii

Relaxare la Balaban M 2016 05549
574

CB CRAMA
BRATU 1967 M 2021 09240

658

CB FASHION LOFT M 2022 02115 1090
Ceaunul cu bunătăți M 2019 08379 610

CELEHEALTH M 2022 03038 1344
CereBleu M 2022 02643 1237
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CERVO - Just
have a seat - M 2021 08866

646

Ce spune medicul ? M 2022 02431 1205
Ce spune medicul

by Hob Clinic M 2022 02432
1206

CHATBOT
FELICIA Edenred M 2022 01310

852

ChatNews M 2022 00775 709
Christian Waschmittel

Alpin Frisch
PROFESSIONAL 100

waschgange Premium
Qualitat UNIVERSAL M 2022 00694

702

Ciocolatella
COFETARIE

ARTIZANALA
cakes and more M 2022 01466

914

Ciorbe's by Leo M 2022 01060 786
CLARSANIT M 2022 02555 1225

CLEDY M 2022 01930 1036
CLINICA ARES

cardiomed M 2022 02724
1287

CLINICA ICD M 2022 02225 1134
CLINICA

MEDICALĂ iLife M 2021 05324
634

CLINICA MEDIRIS M 2022 02342 1186
Clinica tiroidei

Tiroclinic M 2022 01062
786

CLINI HOME M 2022 02068 1084
CLOSER CONTIDOR M 2022 02996 1338

CLUSTERZEN M 2022 02061 1082
COFFEE ADDICTED

SOCIETY M 2022 02800
1308

Collier M 2021 07685 638
Colț de Viscri M 2022 01972 1051
COMPLEX93 M 2022 01964 1047
CONCURSUL

INTERNATIONAL
JUNIOR AL

COLEGIULUI
NATIONAL DE MUZICA

"GEORGE ENESCU" M 2019 07965

604

Contazen M 2019 04387 580
COOLTURA

VINULUI BY JIDVEI M 2022 01642
949

Copii cu-minți deschise M 2022 02788 1306
CORBLEU M 2022 02646 1239

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

CORINA DENT -
atelier de zâmbete M 2022 01157

799

CORSENSO
Exceptional spaces M 2022 01556

927

CORTIS M 2022 02888 1326
COTNARI-MILLESIME M 2022 02631 1236

CRAMA DIN DEAL M 2022 01647 952
CRAMA MENNINI Ho
sognato di essere qui M 2022 02303

1169

CRAMA PURCARI M 2020 00755 620
CREATIVART M 2022 02331 1179

creatopy M 2019 08943 615
creatopy M 2019 08944 616

CREDINŢĂ & CULTURĂ
Centru de Cercetare M 2022 01616

943

CRM OPTIMA M 2022 02672 1262
crocant M 2022 02023 1070

cross one radio M 2022 02251 1143
CTP GROUP Customer.

Trust. Partnership M 2022 02139
1103

CUBANELLOS M 2019 05017 581
CUBIGO M 2022 01436 910

Cup Cana M 2022 01573 930
CURATALL M 2022 02554 1224
Cutiutele cu

sosete perfecte
la preturi corecte M 2022 02269

1148

CUVEE MILENIALS M 2022 01249 825
D3BLEU LIPOSOMAL M 2022 02647 1240

DAFREDA M 2022 02488 1210
DAREN AUTOMOBILE M 2019 01598 577

Dăruieşte DV Viaţă M 2020 01289 621
Dăruieşte Viaţă DV M 2020 01291 624

Daycome M 2022 02155 1114
DECAVIN ODOBEȘTI

- VRANCEA M 2022 01179
805

DELUXE ELECTRIC M 2022 02836 1313
DENTAL HUB M 2022 03008 1343

DENT ALL FINE M 2019 04118 579
DentalVerse
by Dr. Leahu M 2022 02547

1222

DentOPS M 2022 00988 764
DeratDezin Vest M 2022 01471 914

DESIRE M 2022 02576 1230
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DESPEC international M 2022 01419 883
DEZINSTRONG M 2022 02557 1225

DEZINTENS M 2022 02552 1224
DEZISTRONG M 2022 02551 1223

DIANA CARAMACI
DESIGN M 2022 01529

923

DICTATOR M 2022 00962 751
DIGENIO M 2022 02732 1288

DIGITALMIND M 2022 01140 795
DINAMIC92 M 2022 00926 738
DISTILERIA

OPREAFENEA M 2022 01571
930

DistriBIO Distribuitor
de sănătate M 2022 02206

1131

DIV LAVANDA M 2022 01461 913
DJ IONUT BUCUR M 2019 04937 581

Doctor Jona M 2022 01449 911
Doctor Jona Yousif M 2022 01453 912

Doi Frați M 2022 02806 1309
DOINA M 2022 01056 785

Dolce far niente M 2022 02654 1251
Dolissima

bistrot gourmet M 2022 02016
1069

DOLOFAN M 2021 08963 650
DOMENIILE AMIRA M 2022 01312 853

DOMENIILE PURCARI M 2020 00756 620
DOMENIILE VORNICENI M 2021 08395 640

Dormi bine, ești bine. M 2022 01411 882
Dr. Ilia Jipa

SMILE CLINIC M 2022 01122
794

Dr.Optik+
optică medicală M 2022 03349

1368

Dr. Soleil Eco Gel M 2022 00243 667
Dr. Soleil Hydra Clear M 2022 00236 660
Dr. Soleil Hydra Plus M 2022 00237 663

Dr. Soleil Intimate M 2022 00241 666
Dr. Soleil Lubrigel M 2022 00239 665

Dream Chef recipes
by Dragos Cristian M 2022 01570

930

DRUMUL CASTIGATOR
TRECE PE LA
ROMPETROL M 2022 01958

1046

DU-DU M 2022 01933 1040
Dumbrawa rawvegan M 2022 00543 695

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

DUNHILL STICKS M 2022 01900 1032
DV M 2020 01290 622

DVE DEPOZITUL DE
VEHICULE ELECTRICE M 2019 06400

588

EAGLE FESTIVAL M 2022 02178 1123
EcoSalvatorii M 2022 00348 672

eco SYNERGY FULL
RESPONSIBILITY M 2022 02777

1305

Edu Talks M 2022 02717 1283
EdVenture School M 2022 02505 1214

EDY CREATIVE M 2022 00355 673
EFISTARS CHIBRITURI

DE CALITATE M 2019 09100
618

eForest living
with nature M 2022 01927

1036

e-garduri.ro GARDURI
DIN ALUMINIU M 2021 08403

640

Elba District M 2022 02144 1108
Elba Office M 2022 02145 1109

ELBA residence
by Prime Kapital M 2022 02351

1187

ELECTRO FLUX
PROMPTITUDINE

SI CALITATE M 2022 02299

1156

ELIXIR CLINIC M 2022 01862 1005
ELPI M 2022 01834 999

eMAG Antreprenoriatul
nu se oprește niciodată M 2022 02122

1092

eMAG Căutarea nu
se oprește niciodată M 2022 02125

1094

eMAG Educația nu
se oprește niciodată M 2022 02126

1095

eMAG Inovatia nu
se opreste niciodata M 2022 02133

1100

eMAG
Responsabilitatea

noastra nu se
opreste niciodata M 2022 02148

1111

eMAG
responsabilitatea

pentru mediu nu se
opreste niciodata M 2022 02149

1113

Empire VENTURE
CAPITAL M 2022 01360

875

eMuschi M 2022 03161 1359
ENERGIA TA

PENTRU O ZI BUNA M 2022 01959
1046
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Energy REVOLUTION M 2022 03234 1366
ENSKA TV M 2022 02760 1300

ENSKA TV HD M 2022 02761 1301
e-oil Lubricants
www.e - oli.ro M 2022 01561

929

EpilRapid
eficient, definitiv M 2022 02231

1138

EPILUX Epilare
definitivă & cosmetică M 2022 02408

1202

EQ.VAPE M 2022 00846 713
EQUILIANT M 2019 03539 578

EquiLiant Capital M 2019 02717 578
ETIQUETTE services M 2022 02330 1178

EXAVET M 2022 02775 1304
EXCLUSIVE

CARS SCHUNN M 2022 02385
1200

exe software M 2022 02574 1230
EXIGIO M 2019 01173 576

EXSTEEL
ENGINEERING M 2021 09097

654

EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
SUPERFECUND

BARBATI Formulă
premium 15

extracte intense M 2022 02743

1291

EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA

SUPERFECUND FEMEI
Formulă premium

14 extracte intense M 2022 02744

1292

EXURO M 2022 02257 1143
FAMILY PROFILE M 2019 07713 603
FAR-EST din 1991 M 2022 02129 1097

FARM CONECT
România M 2021 08929

648

Fast Digitech Store M 2019 06158 586
Fațete by Hob M 2022 01455 912

FAVORIT EXCHANGE M 2019 08238 607
FAVORIT fm M 2022 02507 1214
FAVORIT TV M 2022 02510 1215

FAVORIT TV HD M 2022 02508 1215
FEDERAȚIA DE PADEL M 2022 01569 929
Ferma Verde Romania M 2022 02143 1107

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

FeroRed M 2022 02648 1242
FESTIVALUL

JOHANN STRAUSS M 2019 08006
605

FESTIVALUL OM BUN M 2022 00254 667
Festivalul Toamna

baroc Palatul
Brukenthal M 2022 00398

688

FICOLEST M 2022 01058 785
FIORIA M 2022 01168 802

FIREBALL
MUSIC FESTIVAL M 2021 08091

639

Firesco M 2022 03125 1356
FIZIOKINET

Recuperare medicală M 2022 01773
980

Fleurane M 2021 03014 631
flora-line.ro ready

to decorate? M 2019 06274
586

FLORITAL M 2022 01322 854
FLOW MUSIC M 2022 02592 1231
fluffy fii și tu

un nor pufos :) M 2022 02626
1235

FOLK 'n VAMA M 2022 02124 1093
fonte NATURA M 2022 02425 1204

FOOD HUBS BINE
FACI BINE MĂNÂNCI M 2022 02366

1193

FORMATIA HAIDUCII M 2015 07136 573
FORMAŢIA

VITAL SUCEAVA M 2022 01016
783

FOXMAG24 M 2022 01296 835
Fratii Bob M 2022 02188 1125

French Clinique
CHIRURGIE

ORO-MAXILO-
FACIALA Estetica si

volumetrie faciala M 2021 03601

631

FRIOLI PASTA
DE AUTOR M 2022 01375

877

FRISCO M 2019 06610 589
FRISCO Boutique M 2019 07395 601

FRISCO Mushrooms M 2019 07389 600
Frutti FRESH M 2019 07807 603

G M 2022 02995 1337
GĂBĂNAŞ PUR
TRANSILVAN

DE JIDVEI M 2022 01644

950
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GĂBĂNAŞUL
CASTELULUI

DE JIDVEI M 2022 01643

949

GAIA M 2021 04744 632
GamaNatura
BioPROTECT

Aport important
de tulpini lactice M 2022 01608

940

GANDIREA M 2019 06291 587
GARAGE ARTIZANAL

LOCAL VOCAL M 2019 08951
616

GARANT M 2017 06782 575
GARBO M 2020 05041 627

GastroTM M 2022 02779 1305
G CITYGOLD M 2022 02367 1194

GEE & LU M 2022 01167 801
GENERE M 2020 04724 627
Generys M 2022 03283 1367
GEOZIM M 2016 03949 573

G GASPEL M 2022 01156 797
G GEOLAILA PREȚURI

BUNE DIN 1996 M 2022 03076
1351

GIA M 2022 01066 788
GLO NEW HEATING

TECHNOLOGY M 2022 00903
718

Gnet M 2022 01750 973
Goldenbee M 2021 09035 650

GOLDEN CIDER
EST. 2022 100%

HANDCRAFTED CIDER M 2022 01809

992

GORAND M 2022 01381 877
GOSPODĂRIA 9 M 2022 02014 1060

GPT Home Service
Case Inteligente M 2022 02735

1288

GRĂDINA MONTEORU M 2022 02807 1310
GRĂDINA NOASTRĂ

DOMENIU CU
TRADIŢIE BUNĂTĂŢI

BINE CRESCUTE M 2022 01814

992

GRAIN DE CAFE M 2022 02982 1337
GRAMMATIK

DRAMMATIK haptic
can't touch this M 2022 03143

1357

GRĂTAR M 2022 01751 974
GREEN4SKIN M 2022 03124 1356

GriG M 2022 03069 1350

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

grünhaus M 2019 08289 608
GRUPUL

FOLCLORIC CETINA M 2022 02828
1312

Gustul Ales M 2016 04431 574
H&V HIGH QUALITY

CYLINDER M 2022 00907
723

HANUL ANA
LUGOJANA M 2022 01939

1043

HAOOY M 2022 02298 1155
HAOOY.RO M 2022 02297 1154

HAPPY FINGERS M 2022 02280 1151
Happy friends It's easy! M 2022 02664 1262
Happy friends It's easy! M 2022 02663 1262

HAPPY HOME
DIN PASIUNE

PENTRU CASA TA! M 2021 09179

655

Hațegana M 2021 08731 643
Hausfabrik.ro M 2022 01795 983

hauzen M 2022 01600 937
HAUZEN M 2022 01599 936

heKo M 2022 01254 825
HEPATOPROTECT

FORTE M 2022 01211
812

HEPATOPROTECT
REGENERATOR FORTE M 2022 01210

811

Herba Raphaeli M 2022 01769 979
herrmesser M 2022 02927 1332

H HORN BĂCĂNIE M 2022 02172 1118
HidroMaster M 2022 02305 1170

HighCare M 2022 02333 1182
HOB CLINIC M 2022 01450 911

HOB CLINICS M 2022 01452 912
Hob smile M 2022 01456 913

hoco.premium product M 2022 02141 1103
Holcim GreenMax M 2022 01223 822

HOLCIM IMPERMIA M 2022 00257 668
HOMECHEF Herbs M 2020 02257 626

HOPE RUN M 2022 01430 909
Hotel Bliss M 2019 05292 582

HOTEL TINERETULUI M 2022 02443 1206
House of Beauty M 2022 01451 912

HOUSE OF SNOBS M 2022 02553 1224
IA www.imobiliare-

acasa.ro M 2022 01755
975
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iCity M 2022 01361 876
ider M 2021 08665 642

IE Nationala RO M 2019 08148 606
Igienol - Dezinfectarea

e la ea acasă M 2022 01464
913

iGlow PRO M 2019 07026 599
IHAIR M 2022 02704 1276

Il Destino RISTORANTE
ITALIANO M 2013 04238

573

ile de la ville
RESIDENCE M 2019 06706

591

IMAGISTER M 2022 02160 1115
IMANI made for music M 2022 03147 1358

Împreună spre
KILOMETRUL BINE M 2022 02539

1220

Imund M 2022 00986 761
INCEPTION by the sea M 2021 02862 630

INDIGODZ M 2022 02781 1306
IN G M 2022 01330 856

INGRID'S CAFFE M 2022 00961 751
INGROPAM BANALUL M 2019 08352 610

INSPIRĂ VIITORUL M 2022 03185 1362
Introspective M 2022 03005 1339

In Vino Veritas M 2022 02086 1086
ioptik M 2022 01935 1043

iResidence M 2022 02594 1232
IRIS DÉLICE

RAFFINEMENT
ET PLAISIR M 2022 01845

1002

I SEE U M 2022 01328 855
iTicket ești online M 2018 00857 575

IT-Labs M 2022 01406 882
IULIU MANIU M 2022 00860 714

IZVOR DE GOLF M 2022 01912 1034
Izvorul Vieții
și al Tinereții M 2022 03173

1360

JAP JAP M 2022 01527 923
Jetitude M 2022 02429 1205
JOBIE.ro M 2022 02426 1205
JOYURT M 2022 01505 918

JUST INN BOX
FOOD DELIVERY M 2022 00721

703

KAI M 2022 02471 1208
KAMIVA M 2022 01626 945

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Karma Plant M 2022 01596 936
KÄSE - KÖNIG M 2022 02597 1233

KAVOS M 2022 02295 1153
KBK M 2022 01879 1021

keep calm
DONUT BREAK M 2022 03033

1344

KELLER
STEAK HOUSE M 2022 02450

1206

keydesign M 2019 08424 611
KIDS UNIVERSE M 2019 06619 589

KILLAFONIC M 2019 08074 606
KINDER HAUS M 2021 02167 630

Kineto Help
together clinică

recuperare medicală M 2022 00209

659

K KRAFT TOOL M 2019 08492 612
KleaniQ brilliant

solutions M 2022 01825
994

KOM FITNESS M 2022 01540 926
KOTEȚ M 2022 01662 953

KOZEL REȚETĂ
AUTENTICĂ DIN CEHIA

VELKOPOPOVICKY
1874 LAGER PREMIUM M 2022 00719

703

KRISTINE M 2018 08679 576
La Hambar by

Singureni Manor M 2022 01152
797

La masă în România M 2022 02943 1335
LA MOARA

DIN GRADINA M 2022 01326
855

LA ROMPETROL
KILOMETRII SE
TRANSFORMA

IN PREMII M 2022 01953

1045

LAVANDA SUDULUI M 2022 01247 824
LAXOSOL M 2022 02272 1148

LEGGANCE M 2019 09076 617
LEGIS TAX Returnăm

impozitele tale M 2022 02175
1123

Lemoges
Porcelain Arad M 2022 01677

954

LE ROI DU CAVIAR M 2021 07657 638
LETEA M 2019 05617 582

Lety TRANSPORT M 2022 00789 712
LEXA M 2022 01319 854
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LIDER CYLINDER
ZINC CYLINDER

CILINDRU DIN ZINC
5 COMPUTER KEYS M 2022 00906

718

LIMBA SOACREI M 2022 02373 1198
LivoBleu M 2022 02649 1244
LogicMed M 2021 09182 655

Lotca by ARCA M 2021 07077 635
LOYAL PALADIN M 2022 02486 1209
LOZAN FASHION M 2022 02314 1174

LUMA M 2022 02511 1216
lumea cuțitelor M 2022 01638 948

LUMINUS M 2022 02353 1190
LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN M 2019 06718

592

LUPTĂM PENTRU
FIECARE ROMÂN M 2019 06717

592

Luxury Anis M 2022 02532 1219
M M 2022 02835 1312

M&I CENTRUL DE
SLĂBIT. EST 2020 M 2022 02544

1221

MADRIGAL EVENTS M M 2022 00279 668
magic5 M 2022 01399 881

Magic SALA
DE JOCURI M 2022 02870

1325

Magic SALA
DE JOCURI M 2022 02851

1324

MAI CHA
bubble tea bar M 2022 01668

953

MAISON DU VIGNOBLE M 2022 03119 1355
MAJESTIC HERITAGE M 2022 01869 1010

MARKETY M 2022 02748 1293
MASTER KIDS M 2019 08332 609
MASTER PIZZA M 2019 08330 609

Matinal sandwich M 2022 02398 1201
MAXWELL

LEADERSHIP M 2022 02605
1234

MC BURNOUT ARAD M 2019 06652 590
MEDENTA M 2022 01064 787

MEDIAPHARM M 2022 01983 1054
medibook M 2022 02308 1171

MEDILOGIC M 2022 00882 715
medimag M 2022 02705 1276
MEDIURG

INTERNATIONAL M 2021 08873
647

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

MEGA BIO M 2022 01109 793
ME MAPAMOND
EVENTS Explore.
Dream. Discover M 2022 02845

1318

MENTOR M 2022 02127 1096
MENTORCLASS M 2022 01808 991

META WIN M 2022 01542 927
METROPOLIS M 2022 01139 795

MG MAPAMOND
GROUP Explore.
Dream. Discover. M 2022 02849

1320

M Hiram Orchestra M 2022 01063 786
MH MAPAMOND
HOTELS Explore.
Dream. Discover M 2022 02843

1315

Micul Grădinar M 2022 01786 982
Midtown Residence M 2022 01796 991

Miez de Miere M 2021 08868 647
MIEZ DISCO

+FUNROCK+ELECTRO M 2021 08799
644

Mifine M 2022 02361 1192
MILLION BAR M 2022 01815 993

Mimacro M 2020 01336 625
MIRAGE BEACH

SPA HOTEL M 2022 00689
701

MISTIK FASHION M 2019 08096 606
MIZO CAFFE START

WITH COFFEE M 2022 01255
827

M METALOCHIMICE M 2022 00919 737
MOBATELIER M 2022 01627 945

MOBI GARDEN
outdoor furniture M 2019 06085

585

MOBILA CU SUFLET M 2022 01931 1037
modulo Tot mai simplu! M 2022 02549 1222

MOLINI BUNATATI
DIN SIBIU 2015 M 2021 07577

636

Moments M 2022 02302 1169
MOMENTUM M 2022 01593 935
momo club M 2019 07145 599

MONCEANU
INOCASINGS M 2019 06109

585

Monch M 2022 01969 1048
MONTEGRA M 2022 02041 1077

MONVELLY TRADE M 2022 01272 827
moobler M 2022 02461 1207
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MOREAS JEWELRY M 2022 02051 1078
MOŞIA DE LA TOHANI M 2022 02572 1229
MOTORINA EXTRA B7 M 2022 01830 997

MOTORINĂ EXTRA
Standard EN
590 Motorină

aditivată Pentru
condiții de iarnă B7 M 2022 01697

958

MOTORINA
STANDARD B7 M 2022 01829

995

MOTORINA STANDARD
Standard EN 590
Motorină Pentru

condiții de iarnă B7 M 2022 01695

957

MOTUMA REGAL IMOB M 2022 00981 757
Mr.Gift M 2022 00939 743

Mr Plantel M 2022 02872 1325
Multi Care M 2022 02219 1132

Murăturile Bunicii
TRADITIA INAINTE

DE TOATE M 2022 01666

953

MURSA bere artizanală M 2022 02168 1117
MUZEUL UMORULUI M 2022 00518 694

MW MAPAMOND
WELLNESS Explore.

Dream. Discover M 2022 02844

1316

my clean SERVICII
COMPLETE DE

CURĂŢENIE M 2022 00715

702

MY XPERT
CENTRUL DE

RADIOLOGIE DIGITALĂ M 2022 01735

969

NAMASTAY M 2022 01681 956
narpo MAGAZIN CU
PREȚURI CORECTE M 2022 02823

1311

Naţional 24
PLUS TV HD M 2022 02514

1216

Naţional fm M 2022 02516 1217
NAUZOSOL M 2022 02254 1143
NAVI-ABC M 2022 01443 910

NEGRU DE BOLOVANU M 2021 08840 645
NEI HOLDING M 2022 02989 1337

neomedica M 2022 01234 823
NEOPE-XA by TeraPlast M 2022 01502 918

Newness never ends M 2022 01173 805
NEWS HOUR WITH M 2022 03047 1346

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

N NOODLING M 2022 01779 981
N NORD grupul medical

provita DIFERITI
PRIN PASIUNE M 2022 03110

1355

NODRIGA M 2022 02645 1238
NOI MUNCIM.RO M 2022 01036 784

NOMAZI ADVERTISING M 2022 01077 788
Nonflatin M 2022 01209 811

NOODLE ! BOX
THE ORIGINAL M 2022 00768

708

NO REST FOR
THE WICKED M 2022 02296

1153

Norman the Dog M 2022 01576 931
nostrum Coffee M 2022 00976 754

NYN NEW YORKER
NOODLES M 2022 01778

981

n-ZEBi M 2022 01915 1034
Octavian Riu M 2022 00481 691

ofero M 2022 00992 766
okcredit M 2022 02688 1265

Old Style Real Estate M 2022 02131 1098
OLGA GUDYNN M 2019 06959 596

OMENIA M 2022 01745 972
one BĂNEASA M 2022 03082 1352
one GALLERY M 2022 03206 1363

one HALA FLOREASCA M 2022 02273 1149
one UNIRII VISTA M 2022 03045 1345

ONEUP M 2022 01737 970
onmed.ro M 2022 02053 1079

OpenDesign TRUSTED
DENTAL CLINIC M 2022 02529

1218

Optimutil un
zâmbet pentru

creatorii de zâmbete M 2022 01690

956

ORA DE SANATATE M 2022 01591 934
ortho smile M 2022 02192 1127

ORTO PREMIUM
Free your smile! M 2022 01581

933

OUSHA M 2019 08958 617
PABLITO GOOD

MOOD FOOD M 2019 06653
591

PACTUL
PENTRU MUNCĂ M 2022 01096

791
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PACTUL PENTRU
STABILITATE
2022 - 2023 M 2022 02564

1227

PAGINARIUM M 2022 01230 822
Pancreon Trienzym
BIOSUnLine energie

pentru sănătate
trei enzime pentru

digestie ușoară
extract de ananas M 2022 03057

1349

Pan Medical M 2022 02365 1193
PARK AVENUE 96 M 2019 08301 608
Party Starters LET

US ENTERTAIN YOU M 2022 02279
1151

PĂSTRĂVĂRIA
BUȘTENI Fluștuc din

păstrăv curcubeu M 2022 00779

711

PĂSTRĂVĂRIA
BUŞTENI Păstrăv
murărit pe Zamora M 2022 00772

709

PASUL LA OFSAID M 2022 01703 963
PATALUNIA M 2022 00342 670
PATROCLE M 2022 01764 978

PAYTEX M 2022 02679 1263
PelviBleu M 2022 02651 1246

PEPPERMINT JUMP
TRAMPOLINE PARK M 2022 00500

694

PEPPERMINT PARK
WHERE TRUE

ADVENTURE BEGINS M 2022 00498

691

PERAL S M 2022 00894 716
permit...exist M 2022 01832 998
PHYTOBEBE M 2022 02274 1150
Phytopedia M 2022 01536 925

PHYTOSCIENCE M 2022 02275 1150
Pierdut în... M 2022 00983 758
Pita Station M 2022 02568 1229
Pizza 6 Kai M 2022 01018 783

Platon M 2022 01790 983
POC! peace
of chocolate M 2022 01558

928

POIANA BASMELOR M 2022 02287 1152
Pontos & Fortuna M 2022 01824 993

Poveștile lui Bucurilă M 2022 00887 716
POWER J GYM M 2019 06322 587
Premier TV 1 M 2022 02762 1301

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Premier TV HD 1 M 2022 02763 1302
Pretty Kitty M 2022 02372 1196

PRIMAR LA RAPORT M 2022 01702 963
PRIMERA M 2022 01606 939
PrimoHub M 2022 01147 796

PRIMOHUB M 2022 01148 796
PRO AGRICULTURA

TRANSILVANIAE M 2019 07669
602

ProBleu M 2022 02652 1247
PRO CUCINA M 2022 01349 862

PROFA' DE POVEȘTI M 2022 02063 1082
PROGRAMUL

CULTURAL
ROMANIA MEA M 2019 06651

590

Programul Tehnic
Roberto Rocca M 2022 01345

861

Proiectul Rut M 2022 01617 944
Prophet

Management&Consulting M 2022 00293
669

PRO SANA M 2022 02703 1275
PRO VOLEI BISTRITA M 2022 02352 1189

Pufo M 2022 02934 1332
PUFOSENIE M 2019 02457 577

PUNTO FRANCO M 2022 00325 670
Q QUBE. BECAUSE

AMBITION
DOESN'T WAIT M 2021 09159

654

QUIZ 100 PICTURI
CELEBRE M 2022 02691

1266

R M 2022 01350 873
RACNETUL

CARPATILOR
Nae Catavencu O

BERE ADMIRABILA M 2022 02396

1201

radio SOMEȘ M 2022 01184 806
RAFTUL BUNICII M 2022 01161 801

RAINBOW M 2022 02223 1133
RAINBOWLS M 2022 01538 925

RANJAK MEDIA
AGENTIA DE
MARKETING
A MEDICILOR M 2021 06704

635

REFRESH
COFFEE SHOP M 2022 02341

1183
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Regalina -DIN 1994-
OUĂ NOBILE DE
RÂȘNOV DE LA

GĂINI CRESCUTE ÎN
CONDIȚII BOIEREȘTI

BINE OMENITE M 2022 02638

1236

REKINETO M 2022 03497 1369
REMBRANDT
ART CENTRE M 2019 07014

598

rendez-vous M 2022 02389 1200
reparo ACADEMY M 2019 08482 612

REPOWER ROMANIA M 2021 06264 634
Restaurant Riviera Park M 2022 01586 933

RETROMANELE M 2022 02746 1292
REVOLUȚIA
OFERTELOR M 2022 02085

1085

REWIRE interior design M 2022 01762 976
Rhenania IMMO M 2022 02067 1084
RIKKO STEEL M 2022 01393 880

RikkoTherm Facade M 2022 01392 878
Roberto Rocca M 2022 01339 858

Rockblock M 2022 00724 704
Rockument M 2022 00570 697
Rockwatch M 2022 00499 691

Roland Auto M 2022 02739 1291
ROMÁNIAI MAGYAR

CSERKÉSZSZÖVETSÉG
UNIUNEA

CERCETAȘILOR
MAGHIARI

DIN ROMÂNIA M 2022 01203

810

ROMANIAN BAJA
RALLY RAID M 2019 05621

582

ROMANIAN
CROSS-COUNTRY M 2019 06967

597

ROMANIAN
FULL CONTACT
KARATE CAMP M 2022 02317

1175

ROMCHERIE M 2022 03104 1353
romfintech M 2019 07013 598

Rothmans CLASSIC
R SINCE 1890 M 2022 01740

971

ROUTE ORIZONT M 2022 02496 1211
R Rothmans

CLASSIC since 1890 M 2022 01743
971

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Șahul de la învățarea
la clasă la povești

de spus acasă
- The Gambit M 2021 08933

649

Sakura M 2022 01337 856
SAL'TARE! gogoo

OSPĂTARUL
TĂU VIRTUAL M 2022 01716

964

SALESFOX M 2019 04978 581
SALGHETTI 1759 M 2022 02245 1142

SĂNĂTATE ESENŢIALĂ M 2021 06338 634
Sănătoate M 2022 02218 1131

Sanitarii PRICEPUȚI M 2022 00465 689
Sank Magic M 2022 01193 810

SAPAC M 2019 05858 584
Sarmis M 2019 06902 596

SĂTMAR M 2022 00738 707
SAVE ME M 2022 02120 1090

SAY CHEEEESE
Cheesy pasta M 2022 01431

909

SB GRAND
RESERVE DE LA

BECIUL DOMNESC M 2022 02237

1140

SB-LX M 2022 02105 1089
Școala După Școală

Roberto Rocca M 2022 01344
861

Școala Tehnică
Roberto Rocca M 2022 01343

860

Scuth we protect
your equipment M 2022 02322

1176

SECOM Suplimente,
Vitamine, Nutriție

pentru o stare de bine. M 2022 01218

813

SECRETELE
SUCCESULUI M 2022 01590

934

SECUNDAR M 2022 01291 831
SECURI SAFE M 2022 00982 757

SEGURON M 2022 02485 1209
seguro protect solution M 2022 02114 1089
SELGROS.SCAN&GO M 2022 02737 1290

SEMPER ALTIUS! M 2022 03225 1365
Service Total Climavent M 2022 02518 1218

SESTANTE
PUBBLICAZIONE

DI ANALISI
GEOPOLITICHE M 2022 02111

1089
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SHARK RECORDS M 2022 02411 1203
SICASO M 2022 03175 1361

SILK DISTRICT M 2019 09236 618
SILK LOVE & LACE M 2019 06041 584

silkweb.ro M 2022 03371 1368
SincroMed

TELERADIOLOGY M 2019 06788
594

SKIVOMADY M 2022 01987 1055
Smiley Camper M 2019 06466 588

SOLO M 2022 02577 1230
SOMATIC

HEALING BREATH M 2022 01761
976

Sonia Trifan
Luxury dresses S M 2022 02764

1302

Soul + AA building
with emotions M 2022 01101

792

SOURCING FIRST M 2022 01747 973
SPECIAL TOPPER

EST. 2021 M 2022 02502
1214

SPITALUL VETERINAR
TRANSILVANIA M 2022 00975

754

Spor la zambit M 2022 01447 911
SpotUs M 2022 01142 795

SR ȘcoalaRutieră.ro
www.scoalarutiera.ro M 2022 01106

792

S SPATIO M 2022 02028 1072
Sticluţa cu dorinţe M 2022 02043 1077

STIL M 2022 02757 1294
STIL DIAMONDS M 2022 02759 1297

STISIA DESIGNED
TO BE NOTICED M 2022 02203

1128

STORY OF OUD M 2022 02559 1226
StrăBun M 2022 03180 1362

STRAERO
INCAS GROUP M 2022 00470

690

STRĂFURNICA M 2022 01229 822
STRATA GALLERY M 2022 02771 1303

STRATEGIC M 2022 02692 1266
Străzi Deschise M 2022 02263 1148
STROP DE BINE M 2022 02490 1210

STRYCT M 2022 02360 1192
sublirom co. M 2022 02057 1079
Super Case M 2019 07997 604
Surprize si

Cadouri A & C M 2022 02944
1336

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Székely tv M 2019 02778 578
SZIKRA LOCAL

CREATIVE CUISINE M 2022 02798
1307

TABĂRA DE
SCULPTURĂ

POLOVRAGI Simboluri
Dacice în Arta

Lemnului în România M 2022 00745

708

TAGO M 2022 02561 1227
TAINELE MINTII M 2022 00321 670

Tandoori M 2022 02039 1076
TAVERNA TO PETRINO M 2019 06061 585

Teddy Bear M 2017 00560 574
TEHNOLOGIILE

NETagro M 2022 01624
944

TELBOX SMART
PHONE STORE M 2022 01863

1009

TELEFONUL
COPILULUI M 2022 00231

659

TELESHOPERO -
DEDICAT STILULUI

TĂU DE VIAŢĂ M 2022 02300

1157

TeraDuct LINE M 2022 02162 1116
TeraDuct MIX M 2022 02166 1117
TeraDuct ONE M 2022 02161 1116

TERAPIA BIANCUORE
KARINA, GLASUL-

VIBRAȚIA
VINDECATOARE M 2022 02186

1125

TERRA GARDENS M 2022 03152 1358
TFS TeamWMS M 2022 02018 1070

TF Tyna Fashion M 2022 02158 1114
TGH TRAUN
GUARD HMS M 2022 01892

1031

The BEST Adamea
TOPERE PENTRU

TORTURI CU
PERSONALITATE M 2021 08750

643

THE DONUM M 2022 02379 1199
THE H GALLERY M 2022 01728 964
the Other Glasses M 2022 01968 1048

Timuș Dent M 2022 01192 809
TITANS FIGHT

CLUB 2020 M 2022 01128
794

TOFF DOMINIUM M 2022 01000 768
TOMIS TV M 2022 02226 1137
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TOPAZ TOBACCO M 2022 01961 1046
TRAINING 4 VALHALLA M 2022 01852 1004

Transylvania Citadel M 2022 01248 824
TRIBORD T SECURITY M 2022 02230 1138

Trumpf EDLE TROPFEN
IN NUSS GERMAN

TRADITION EST. 1966 M 2022 03213

1365

TSG SECURITY
SISTEME SECURITATE m 2022 02457

1207

TTV M 2022 02517 1217
TU&YA M 2022 02027 1072
TYPEC M 2022 02134 1101

UNICORN CONCEPT M 2022 02324 1177
UNIUNEA

FESTIVALURILOR
MAGHIARE DIN
TRANSILVANIA

ERDÉLYI MAGYAR
FESZTIVÁL

SZÖVETSÉG M 2019 08542

613

uno M 2022 01843 1002
uno M 2022 01846 1003

UNU la 1 M 2022 01273 828
UPOTENT M 2019 08337 609

UriBleu M 2022 02653 1249
UROCISTIN BY

MEDICINAS M 2022 01382
877

Utilmond. Se
rezolvă, orice ar fi. M 2022 01733

965

VALAHIA M 2022 00987 764
Valahorum Fest M 2022 01497 916
VALLEY VIEW M 2022 02306 1170

VALLEY VIEW POOL M 2022 02310 1171
Vânzări cu iubire M 2022 02420 1204

VAX POPULI M 2022 02805 1308
VELINEO Value

in covers M 2022 02100
1088

VENDITEsul M 2022 02487 1210
Verdy M 2022 03121 1355

VERUM NATURAL M 2019 07660 602
Veruvis M 2022 01171 803

VERUVIS M 2022 01172 804
VICTORY ROPLAST

roplast.org M 2022 02240
1141
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Vidéki PÉKSÉG
-Since 1995- M 2022 01770

979

VIDIN WAS TAKEN M 2022 02089 1087
VIEWNEXT M 2022 00993 767

Viitorul M 2022 02384 1199
viliera M 2019 09178 618

VINEXPORT S.A.
VRANCEA 1949 M 2022 02323

1177

Vinstar M 2022 03319 1367
VINUM NOSTRUM M 2022 00972 752

Virșli de Podele M 2022 02725 1287
VitaBleu M 2022 02657 1260

VITAREFILL M 2019 08593 613
VOI cu VOICU M 2022 02258 1146
VOLTAROM M 2022 02121 1092

VUSE BLUEBERRY ICE M 2022 02915 1332
WAVEMYTH M 2022 01604 938
we all hype M 2019 07522 601
WERKER M 2022 02290 1152
WERKER M 2022 02291 1152

WINDY RIDE M 2022 01775 980
WINZOR M 2022 01516 919

wisesupply by HTSS M 2022 02191 1126
WOK'N BOX M 2022 01188 809

WOMANVERSE M 2022 02220 1133
Wonderful Woman M 2022 01998 1057
Xchef by Cătălin

Scărlătescu M 2021 08730
643

XCREDIT M 2022 01978 1053
Xentech Light M 2022 02721 1285

X-LEVEL M 2022 02142 1105
Xsculpt M 2022 01783 982
X-start M 2020 01337 626

Yasemin Badea M 2022 02710 1277
YLINDER CADO
ZINC CYLINDER

CILINDRU DIN ZINC
5 COMPUTER KEYS M 2022 00909

732

YouStars M 2022 01985 1054
YULMI M 2022 01881 1021

Zaitoone
Lebanese Bistro M 2022 01885

1031

ZEKA M 2019 06858 596
ZENINI M 2022 01828 994
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ZENOFOR M 2022 01444 911
ZENSANIT M 2022 02546 1222

ZIARUL INCOMOD M 2022 01911 1032
Zimbria La Familia M 2022 01736 970

ZIMZAR M 2022 01477 915
ZINC CYLINDER
CILINDRU DIN

ZINC 5 COMPUTER
KEYS PREMIUM
QUAULITY TITAN M 2022 00908

728

ZODIACO M 2022 01365 876
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3RD JOB LOCUM SRL M 2022 00837 712
ABC & AYAN ELECTRONICS SRL M 2022 01443 910
ACAPULCO GARDEN S.R.L M 2021 09094 651
ACAR BROS SRL M 2022 02296 1153
AC HELCOR SRL M 2022 03057 1349
ACTIVE HUB SOLUTIONS SRL M 2019 06789 594
ACTIVE HUB SOLUTIONS SRL M 2019 06789 595
ADAGIO CLUB OLD S.R.L. M 2022 01365 876
ADAMEA SRL M 2021 08750 643
AESCULAP PROD SRL M 2022 01432 909
AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS SRL M 2019 07175 600
AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS SRL M 2019 07174 599
AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS SRL M 2019 07174 600
AGROCOSM CONSULT SRL M 2022 01786 982
AGROFIN MOLDOVA S.R.L. M 2022 02716 1278
AIRPORT SECURITY SRL M 2022 02236 1140
ALEXANDROVICI IONUȚ M 2022 01516 919
ALEXANDRU MITOI M 2022 02781 1306
ALIA S.A M 2022 01003 779
ALIA S.A. M 2022 02577 1230
ALIA S.A. M 2022 02576 1230
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 02488 1210
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 02645 1238
ALLIANZ T.C.COM M 2022 00906 718
ALLIANZ T.C.COM SRL M 2022 00907 723
ALLIANZ T.C.COM SRL M 2022 00908 728
ALLIANZ T.C.COM SRL M 2022 00909 732
ALPIN 57 LUX S.A. M 2022 03104 1353
AL-RAWE TAHER M 2022 01677 954
ALTIPARMAK SORINA RALUCA M 2021 08665 642
AMBER OAK HOLDINGS SRL M 2022 02598 1234
ANCA LUIZA IONESCU CLEJANU M 2022 02186 1125
Andrei Vlad Radulescu M 2022 02771 1303
ANGHEL STEFAN EDUARD M 2019 06400 588
ANTENA 3 S.A. M 2022 03047 1346
ANTENA 3 S.A. M 2022 00990 765
ANTENA 3 S.A. M 2022 02258 1146
ANTENA TV GROUP SA M 2022 01273 828
ANTICO MARIO M 2022 00477 690
ARCEN - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI
NORMALITATE M 2022 02263

1148

ARCHNITE TECHNOLOGIES SRL M 2022 02308 1171
ARENA CONCEPT VISION SRL M 2022 02141 1103
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ARENA CONCEPT VISION SRL M 2022 02142 1105
ARIS AUTO SHOP SRL M 2022 01091 791
ARTI MONDO ANG SRL M 2019 06972 597
ARTMANIA AGENCY S.R.L. M 2022 00570 697
ARTMANIA AGENCY SRL M 2022 00499 691
ARTMANIA AGENCY SRL M 2022 00724 704
ART PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. M 2021 08772 644
ARTVIS SRL M 2022 01556 927
ARTVIS SRL M 2022 01557 928
ASFALIA SECURITY SRL M 2022 03132 1357
ASISOFT SRL M 2022 03310 1367
ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2022 01148

796

ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2022 01147

796

ASOCIATA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA M 2021 08933

649

ASOCIAȚIA "COPILUL MEU-INIMA MEA" M 2022 00887 716
ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR M 2022 00348 672
ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR M 2022 00349 672
ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA-ORGANIZAŢIA
MUREŞ M 2019 07669

602

ASOCIATIA CASA MEMORIALĂ IULIU MANIU M 2022 00860 714
ASOCIATIA CLUB SPORTIV PRO VOLEI BISTRITA M 2022 02352 1189
ASOCIATIA CROSS ONE RADIO M 2022 02251 1143
ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ M 2019 01174 576
ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ M 2020 01289 621
ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ M 2020 01290 622
ASOCIAȚIA DĂRUIEȘTE VIAȚĂ M 2019 01173 576
ASOCIATIA FOTBAL CLUB BOTOSANI M 2022 03225 1365
ASOCIATIA JURNALISTI IN ACTIUNE M 2022 02226 1137
ASOCIATIA LUGERA HEARTS M 2022 02736 1289
ASOCIATIA MAESTRUL HIRAM M 2022 01063 786
ASOCIAȚIA MEDIA INDEX M 2022 00979 757
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA M 2021 08929 648
ASOCIATIA QUBE ROBOTICS - QUBE ROBOTICA M 2021 09159 654
ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI M 2022 00231 659
ASOCIAȚIA UNIUNEA FESTIVALURILOR MAGHIARE DIN TRANSILVANIA -
ERDÉLYI MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG M 2019 08542

613

ASOCIAŢIA “DĂRUIEŞTE VIAŢĂ” M 2020 01291 624
ASOCIAȚIA ”M.C.BURNOUT” M 2019 06652 590
ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. M 2021 09179 655
ATANASOAE LUCIAN M 2022 01057 785
ATANASOAE LUCIAN M 2022 01056 785
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ATP - EXODUS SRL M 2022 02290 1152
ATP - EXODUS SRL M 2022 02291 1152
ATRA MEDICAL DIVERS SRL M 2022 02738 1290
AUCHAN ROMÂNIA SA M 2022 02943 1335
AUTODELUXE ELECTRIC SRL M 2022 02836 1313
AUTOFRIGO CENTER SRL M 2019 08239 607
AUTOGLAS.RO DISTRIBUTION SRL M 2022 02058 1080
AUTO SCHUNN SRL M 2022 02385 1200
BACKSTAGE PEOPLE S.R.L. M 2022 02807 1310
Badea Yasemin M 2022 02710 1277
BALAN-VIȚELARU SILVIA M 2022 02203 1128
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2019 08722 615
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. M 2022 02002 1059
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 02000 1058
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 02001 1058
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 02003 1059
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 02004 1059
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 02005 1059
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 02006 1060
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2022 02007 1060
BANEASA DEVELOPMENTS SRL M 2022 01173 805
BANU DANIELA MARIA M 2022 01036 784
BAROQUE BOOKS & ARTS S.R.L. M 2022 02086 1086
BATORI OCTAVIAN-MIHAI M 2022 01939 1043
BECIU ADRIAN BOGDAN M 2022 01527 923
BECIUL DOMNESC SA M 2022 02237 1140
BEGOPERSIST SRL M 2022 01312 853
BENEFIC GONE M 2022 00199 658
BERARIA H S.R.L. M 2022 01586 933
BEȘLEAGĂ ELENA-CRISTIANA M 2022 02220 1133
BEST ACHIZITII SRL M 2022 02189 1125
BEST ACHIZITII SRL M 2022 02188 1125
BETTY-COM SRL M 2020 06293 628
BIG BANG HUB SRL M 2022 02708 1277
BIOFARM SA M 2022 01213 813
BIOFARM SA M 2022 01209 811
BIOFARM SA M 2022 01211 812
BIOFARM SA M 2022 01212 812
BIOFARM SA M 2022 01210 811
BIOLIFE CAVIAR SRL M 2019 04656 580
BIOTRIO TM S.R.L. M 2022 01505 918
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02643 1237
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02646 1239
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BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02647 1240
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02648 1242
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02651 1246
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02652 1247
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02653 1249
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD M 2022 02649 1244
BLEU STAR PHARMA TRADING LTD SRL M 2022 02657 1260
BLINDU POPESCU CRISTIAN M 2022 02250 1142
BLK WORKS S.R.L. M 2022 01077 788
BMF PROPERTY PROTECTION S.R.L. M 2022 03109 1354
BONITA GUARD PROTECTION SRL M 2022 03374 1369
BORDÎNC ADELIN GHEORGHE M 2022 02855 1325
BOSFOR KEBAB SRL M 2019 05705 584
BRANISTEANU CIPRIAN M 2022 01927 1036
BREZEANU PATRICIA MANUELA M 2021 08963 650
BRILLO INVESTE S.R.L M 2022 01221 822
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2022 01775 980
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 01961 1046
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 01746 972
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 00903 718
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 01737 970
BRUTĂRIA AUTENTIC S.R.L. M 2022 00941 750
BUCATARU GEORGE-MARIUS M 2022 02746 1292
BURDUŞEL CRISTINA-MARIA
BURDUŞEL COSMIN M 2022 01540

926

BUSCH CARMEN-MIHAELA M 2021 06338 634
BUSINESS MICROCREDIT IFN SA M 2022 01282 830
BUSINESS MICROCREDIT IFN SA M 2022 01284 830
BUTICUL EVEI SRL M 2022 01480 915
BVCL 2022 OPTICAL DISTRIB GROUP SRL M 2022 03349 1368
CABINET DR. HORIA COLIBASANU SRL M 2022 02504 1214
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL - MEDICINA DENTARA - ȘERBAN
AUGUSTIN M 2019 04118

579

CACTUS TRADE M 2022 01881 1021
CÂINEANU FLORINA M 2021 03014 631
CAPRA ROZ S.R.L. M 2022 01815 993
CARAMACI DIANA M 2022 01529 923
CARDIOMED SRL M 2022 02720 1284
CARETTA S.R.L. M 2022 01878 1010
CARMANGERIA GODAC SRL M 2022 02373 1198
CARPATICA PLANT EXTRACT SRL M 2019 06367 587
CARPATICA PLANT EXTRACT SRL M 2019 06365 587
CARPATICA PLANT EXTRACT SRL M 2019 06366 587
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CARREFOUR ROMANIA S.A. M 2022 01814 992
CARTIER INTERNATIONAL AG M 2022 02982 1337
CASA DE VINURI COTNARI S.A. M 2022 02631 1236
CASA DIN VIE TURISM SRL M 2022 03119 1355
CASH&CANDY SRL M 2022 01651 952
CAZACU MADALINA-FLORINA M 2022 01987 1055
CB FASHION LOFT SRL M 2022 02115 1090
CENTRELE DE EXCELENTA ARES SRL M 2022 02722 1286
CENTRELE DE EXCELENTA ARES SRL M 2022 02724 1287
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA ”TEODOR T. BURADA” M 2022 01170 802
CENTRUL CULTURAL VRANCEA M 2022 02828 1312
CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA SRL M 2022 03110 1355
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL M 2022 02775 1304
CHAMPION WEAR S.R.L. M 2022 01976 1053
CHEMICAL COMPANY SA M 2020 05041 627
CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., LTD. M 2022 01330 856
CHIRIAC CRISTINA M 2022 01096 791
CIHEREAN IRYNA M 2022 02158 1114
CINEPLEXX ROMANIA SRL M 2022 02329 1178
CIOARA DANIEL-PAVEL M 2022 02360 1192
CIOBANU NICOLETA IOANA M 2022 01606 939
CIORTESCU GEORGIANA ANDREEA M 2022 02372 1196
CIRSTEA NICOLAE M 2022 00976 754
CIRSTEA NICOLAE M 2022 00983 758
CIRSTEA NICOLAE M 2022 00972 752
CIRSTEA NICOLAE M 2022 00985 760
CLAUDIA - ELENA PAVEL M 2022 02691 1266
CLAUDIU-LIVIU REVEI M 2022 02143 1107
CLEOPATRA KARIM S.R.L. M 2022 01596 936
CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE FOTBAL "GHEORGHE HAGI" M 2022 03178 1361
CMR VITIVIN SRL M 2022 01179 805
CODERDOX SRL M 2022 02320 1176
COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA GEORGE ENESCU M 2019 07965 604
COMANESCU OANA
COMANESCU MIHAI M 2019 07014

598

COMANESCU SERBAN ADRIAN M 2022 02532 1219
COMPLEX93 SRL M 2022 01964 1047
COMUNITATEA EMAGICIENILOR SRL M 2022 03283 1367
CONCEPTUAL MED FARMA SRL M 2021 07685 638
CONDURACHE IOAN M 2022 01016 783
CONSECUTIV SRL M 2022 02888 1326
CONSTANT IMPORT INTERNATIONAL SRL M 2022 02361 1192
CONSTANTINESCU ANAMARIA-ANDREEA M 2022 02025 1071
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CONSTANTIN MARIAN-DANIEL M 2022 02411 1203
CORE ALLOWING S.R.L. M 2022 01832 998
CORINA DENT SRL M 2022 01157 799
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR M 2022 01430 909
CORTEVA AGRISCIENCE LLC M 2022 02996 1338
COSBUC IOAN GEORGE M 2022 02231 1138
COSMETIC PLANT PRODCOM SRL M 2022 03121 1355
COSMETIC PLANT PRODCOM SRL M 2022 03124 1356
COSTEA ADRIAN-CORNEL
COSTEA CLAUDIA-IONELA M 2022 01234

823

COSTIN DAMASARU M 2022 01171 803
COUNTRY BAKERY PROD SRL M 2022 01770 979
CRĂCIUN CARMEN MIHAELA M 2022 01626 945
CRAMA DIN DEAL S.R.L. M 2022 01647 952
CROSSGATE SRL M 2019 09178 618
CTP TECH LLC M 2019 08943 615
CTP TECH LLC M 2019 08944 616
CUCU BAZIL-EUGEN M 2022 02682 1264
CUCU MIHAI EDUARD M 2022 01834 999
D&C OPTIK S.R.L. M 2022 01935 1043
DAMASARU COSTIN M 2022 01172 804
DANIELA - CARMEN IVANOV M 2022 01231 823
DANIELA - CARMEN IVANOV M 2022 01230 822
DANIELA - CARMEN IVANOV M 2022 01229 822
DANIKA ATELIER SRL M 2022 03060 1349
DANTE INTERNATIONAL M 2022 02148 1111
DANTE INTERNATIONAL SA M 2022 02133 1100
DANTE INTERNATIONAL SA M 2022 02120 1090
DANTE INTERNATIONAL SA M 2022 02122 1092
DANTE INTERNATIONAL SA M 2022 02125 1094
DANTE INTERNATIONAL SA M 2022 02126 1095
DANTE INTERNATIONAL SA M 2022 02149 1113
DASCĂL ADRIAN ALEXANDRU M 2022 01046 784
DASCĂL ADRIAN ALEXANDRU M 2022 01018 783
DASCĂL ADRIAN ALEXANDRU M 2022 01060 786
DAVID GEORGE-DRAGOS M 2019 08958 617
DAYSPORTCOM M 2022 02533 1220
DEL CORSO FAMILY SRL M 2022 02471 1208
DELUXE CARDS SRL M 2022 02333 1182
DEMSA COMANES SRL M 2022 03497 1369
DENTAL SECOND OPINION SRL M 2022 03008 1343
DERATDEZIN VEST S.R.L. M 2022 01471 914
DERMA NAPOCENSIS S.R.L M 2022 02342 1186
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DESPEC INTERNATIONAL SA M 2022 01419 883
DEVE PRODEXIM SRL M 2022 01991 1057
DIANA S.R.L M 2022 01846 1003
DIANA SRL M 2022 01843 1002
DIGITAL MIND AUDIT SRL M 2022 01140 795
DIGITAL STORYTELLERS SRL M 2019 02457 577
DIMA VLAD M 2022 01500 917
DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL M 2022 00926 738
DIRECT LEARNING S.R.L. M 2022 01533 924
DISTILERIA OPREAFENEA S.R.L. M 2022 01571 930
DIV VIEW SELECT SRL M 2022 01461 913
DOLCE FIORIA SRL M 2022 01167 801
DOLCE FIORIA SRL M 2022 01168 802
DOLIȘ EMILIA M 2022 02326 1177
DOMAINE VINARTE S.R.L. M 2021 08840 645
DOMENIILE MENNINI SRL M 2022 02303 1169
DOMENIILE MENNINI SRL M 2022 02302 1169
DOMENIILE VITICOLE TOHANI S.R.L. M 2022 02572 1229
DOMENIUL BOGDAN S.A. M 2022 01745 972
DORCAS CONF SRL M 2022 02654 1251
DR. PHYTO S.R.L. M 2022 01536 925
DR. PHYTO S.R.L. M 2022 02254 1143
DR. PHYTO S.R.L. M 2022 02272 1148
DR. PHYTO S.R.L. M 2022 02274 1150
DR. PHYTO S.R.L. M 2022 02275 1150
DREAMCHEF S.R.L. M 2022 01570 930
DR REDDY'S LABORATORIES LTD M 2022 03038 1344
DUMITRA NICOLAE-CRISTIAN M 2019 06858 596
DUMITRIU OCTAVIAN M 2022 00481 691
DUMITRU OPREA M 2019 08598 614
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED M 2022 01900 1032
DUTCRISS MOBILE S.R.L. M 2022 01863 1009
DYNAMIC SELLING GROUP S.A. M 2022 01599 936
DYNAMIC SELLING GROUP SRL M 2022 01600 937
ECO SYNERGY SA M 2022 02777 1305
EDENRED M 2022 01310 852
EDU APPS S.R.L. M 2022 02717 1283
EDY CREATIVE S.R.L. M 2022 00355 673
ELECTRA S.R.L. M 2022 02485 1209
ELECTRO-FLUX SRL M 2022 02299 1156
ELENA UCENIC M 2022 02365 1193
ELIT SRL M 2022 02312 1172
ELIXIR BEAUTY CLINIC S.R.L. M 2022 01862 1005
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EMILIAN COSTEL PATRASCAN M 2022 00518 694
EMI SAN FOOD S.R.L. M 2022 02280 1151
ENGIE ROMANIA S.A. M 2022 01066 788
EOIL LUBRICANTS SRL M 2022 01561 929
EPA CONSULT SRL M 2022 01023 783
ERTODIMA SRL M 2022 02111 1089
ETIQUETTE SERVICES SRL M 2022 02330 1178
ETNO FOLCLOR MEDIA SRL M 2022 00321 670
EURO CARPET FAMILY SRL M 2022 02971 1336
EUROPACKING AMBALAJE S.R.L. M 2022 02339 1183
EVENT TIME MUSIC SRL M 2022 02124 1093
EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL M 2022 02085 1085
EXCLUSIVE PROMOTION SRL M 2022 02297 1154
EXCLUSIVE PROMOTION SRL M 2022 02298 1155
EXE SOFTWARE S.R.L. M 2022 02574 1230
FAR EST IMPORT EXPORT SRL M 2022 02129 1097
FEDERATIA DE KARATE FULL CONTACT M 2022 02317 1175
FEDERAȚIA DE PADEL M 2022 01569 929
FERMA RALI SRL M 2021 09035 650
FILIP APRIL M 2021 08868 647
FILTER DEVELOPMENT SRL M 2022 01968 1048
FIRENZE COM S.R.L. M 2022 03125 1356
FLORENTINA NICULESCU M 2022 01761 976
FLORIN BORȘARU M 2022 03258 1366
FLORITAL CONSULTING SRL M 2022 01322 854
FONTE VIVA KFT. M 2022 02425 1204
FOX MAG RO S.R.L. M 2022 01296 835
FPC BOJO-VIN SRL M 2022 00987 764
FRANKFURT IMPEX PROD SRL M 2021 08275 640
FUNDACIÓN CAMPANA M 2022 01339 858
FUNDACIÓN CAMPANA M 2022 01341 859
FUNDACIÓN CAMPANA M 2022 01343 860
FUNDACIÓN CAMPANA M 2022 01344 861
FUNDACIÓN CAMPANA M 2022 01345 861
FUNDAŢIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ CLUJ M 2022 02366 1193
FUNDAȚIA PROVIDENȚA M 2022 01617 944
FUNDAȚIA PROVIDENȚA M 2022 01616 943
FUNDAȚIA THE MISSION M 2021 08799 644
FUNERARA EDEN SRL M 2019 05703 583
GABRIEL SILVIU UDREA M 2022 02353 1190
Galani Olimpiu-Eugen M 2022 01783 982
GĂRDESCU DRAGOȘ M 2019 07915 604
GASPEL ONLINE SRL M 2022 01156 797
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GAVRILA VASILICA NELU M 2022 02927 1332
GEANA GENERAL CONSULTING SRL M 2022 02178 1123
GEMA MIXT SERV S.R.L. M 2022 02134 1101
GEOLAILA COMIMPEX S.R.L. M 2022 03076 1351
GEOMAR BUSINESS CENTER SRL M 2022 01965 1047
GEORGESCU DANIEL GHEORGHE M 2022 01662 953
GERU DOINA M 2022 02063 1082
GHILA GABRIEL M 2022 00498 691
GHILA GABRIEL M 2022 00500 694
GIOADĂ CRISTINA M 2022 01101 792
GIURGIU TEODOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2022 00738 707
GLOBAL RECORDS SRL M 2022 02104 1088
GLOBAL RECORDS SRL M 2019 08074 606
GLOBAL STORAGE EXPERT SRL M 2022 02306 1170
GLOBAL STORAGE EXPERT SRL M 2022 02310 1171
GO GREEN FOOD SRL M 2022 01466 914
GOODMILLS ROMANIA M 2022 01161 801
GORAND ADMINISTRARE S.R.L. M 2022 01381 877
GPT HOME SERVICE S.R.L. M 2022 02735 1288
GRADINA DIN BUCIUM SRL M 2019 06466 588
GRĂDINARU SORIN-ILIE M 2022 00888 716
GRAMENI IANCU M 2022 01375 877
GREEN EVENTS SRL M 2022 01933 1040
GREENITY MANAGEMENT SRL M 2022 02995 1337
GREEN SPLID S.R.L. M 2022 02628 1235
GRIGORE DANIEL M 2022 02396 1201
GRIGORESCU RAZVAN ALEXANDRU M 2022 03069 1350
GUDYNN OLGA-FLORENTINA
GUDYNN CATALIN - CONSTANTIN M 2019 06959

596

GUERILLA MAGIC FIVE M 2022 01399 881
GURKA DĂNUȚ-EUGEN M 2021 02167 630
HAGAG PROPERTIES MANAGEMENT M 2022 01728 964
HA HA HA PRODUCTION SRL M 2022 02592 1231
HANUSEAC SAMUEL M 2022 01431 909
HARMOPAN SA M 2022 01634 948
HEINEKEN ROMANIA S.A. M 2021 08731 643
HERBAGETICA SRL M 2022 02744 1292
HERBAGETICA SRL M 2022 02743 1291
HH TEXTILE MANUFACTORING GARMENTS S.R.L. M 2019 06041 584
HIDRO C&A CONSTRUCT SRL M 2022 02305 1170
HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE M 2022 02191 1126
HIGIENE LACROIX SRL M 2022 01825 994
HOB CLINIC GROUP M 2022 02432 1206
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HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01450 911
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01447 911
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01449 911
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01451 912
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01452 912
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01453 912
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01455 912
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 01456 913
HOB CLINIC GROUP SRL M 2022 02431 1205
HOLCIM AG M 2022 00257 668
HOLCIM AG M 2022 01223 822
HOSPITALITY BRANDS S.R.L. M 2022 01716 964
HOZOC FLORIN M 2022 03234 1366
Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L. M 2020 00755 620
Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L. M 2020 00756 620
IBB IMOBILIARE ROMÂNIA SRL M 2022 02594 1232
IFS MARKETING & TRADING S.R.L. M 2022 02568 1229
IHAIR MOD SRL M 2022 02704 1276
IKON TRADING SRL M 2022 01477 915
ILIUŢĂ VIRGIL M 2019 09076 617
ILPAN S.R.L. M 2022 02269 1148
IMANI MUSIC SRL M 2022 03147 1358
IMEX CELIA E D S.R.L. M 2022 01910 1032
IMPANSAN SRL M 2022 01627 945
IMPLANT EXPERT SERVICES SRL M 2022 02547 1222
INDRIEȘ MARIUS-GEORGE M 2022 00543 695
INFINITY LIFE MEDICAL SRL M 2021 05324 634
INSTAL IMPEX SRL M 2022 01254 825
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ -
ICI BUCUREŞTI M 2022 02318

1175

INTELIGENT MEDICAL COMPANY S.R.L. M 2021 02241 630
INTERSTAR CHIM M 2022 01464 913
INTERTOY ZONE M 2022 01436 910
IOAN BARBUR M 2022 01735 969
IRIS ADVISER SRL M 2022 01845 1002
IT LABORATORY RETAIL SRL M 2019 05292 582
IT LABS TRAINING & DEVELOPMENT S.R.L. M 2022 01406 882
ITR SINCRO SRL M 2019 06788 594
IUHAS AUREL DORIN M 2020 04724 627
JIPA ILIA-TEODORA M 2022 01122 794
KAVOS TO GO S.R.L. M 2022 02295 1153
KBK KRAFT PROJEKT SRL M 2022 01879 1021
KELLER STEAK HOUSE SRL M 2022 02450 1206
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KEYDESIGN TEMPLATES S.R.L. M 2019 08424 611
KINETO HELP SRL M 2022 00209 659
KLINGEIS CONSULTING S.R.L. M 2022 00398 688
KOHALMI-SZABO IOANA M 2022 02819 1311
KRUGER-BRENT AGENCY SRL M 2019 03494 578
LARY BEAUTY SALON S.R.L. M 2022 01541 926
LĂSCUȚ CĂTĂLIN M 2022 02379 1199
LAY CONDIMENTE S.R.L. M 2022 01638 948
LEARNACT SRL M 2022 01248 824
LEGIS TAX SRL M 2022 02175 1123
LEMANDROIU CRISTINEL M 2022 01920 1035
LEONTE MIHAIL M 2019 06967 597
LEONTE MIHAIL M 2019 05621 582
LETY PFLEGE SRL M 2022 00789 712
LEXALEGALTECH SRL M 2022 01319 854
LIXĂNDROIU VALENTIN M 2022 01573 930
LIXĂNDROIU VALENTIN M 2022 01574 931
LIXĂNDROIU VALENTIN M 2022 01497 916
LOOLI EKA SHOP S.R.L. M 2022 02389 1200
LOOPS ENTERTAINMENT SRL M 2019 07522 601
LUCA CLAUDIU TIBERIU M 2022 00721 703
LUDWIG SCHOKOLADE GMBH & CO. KG M 2022 03213 1365
M&I BUSINESS WAY SRL M 2022 02544 1221
MACROMEX SRL M 2022 02880 1326
MAGAZINUL DE INFORMAȚII S.R.L M 2022 01733 965
MAGIC GAMES AB SRL M 2022 02870 1325
MAGIC GAMES AB SRL M 2022 02851 1324
MANDACHI VALENTIN STEFAN M 2022 01808 991
MÂNDRU VIRGIL M 2022 02570 1229
MARCHESA INVEST SA M 2021 08705 642
MARINA & SANTIS SRL M 2022 02844 1316
MARINA & SANTIS SRL M 2022 02849 1320
MARINA & SANTIS SRL M 2022 02843 1315
MARINA & SANTIS SRL M 2022 02845 1318
MARINCOM SRL M 2022 02626 1235
MARITIMO LEISURE S.R.L. M 2022 02486 1209
MAR JOBS CONSULTING SRL M 2022 01361 876
MARKOV MARIA M 2022 01326 855
MCS STORE S.R.L. M 2022 02172 1118
MED DATA SOFT M 2022 02053 1079
MED DENT APO SRL M 2022 01837 1001
MEDIAPHARM ADVERTISING SRL M 2022 01983 1054
MEDICINAS SRL M 2022 01382 877
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MEDILOGIC CHEMICAL CENTER M 2022 00882 715
MEDIURG INTERNATIONAL SRL M 2021 08873 647
MENTON MALL FBE SRL M 2021 04744 632
METALOCHIMICE MAGAZIN ONLINE SRL M 2022 00919 737
META WIN S.R.L. M 2022 01542 927
META ZEN SRL M 2022 02061 1082
MGO 2 GO SRL M 2022 01538 925
MIDRA TIMRO SRL M 2022 00894 716
MIHAI OVIDIU PLATON M 2022 01790 983
MINCĂ RĂZVAN M 2022 01081 789
MINIPROD SRL M 2022 02835 1312
MIRZA FLORINA IOANA M 2019 07713 603
MIZOTTI FASHION S.R.L. M 2022 01255 827
MLS INVEST TRADING S.R.L. M 2022 01778 981
MOBIGARDEN SRL M 2019 06085 585
MOCANU ANDREI GEORGE M 2022 03319 1367
MOCANU LAURA M 2022 00661 701
MODRINGA MARIAN TUDOREL M 2022 00981 757
MOHSAN HAFIZ EHSAN M 2019 09100 618
MOISACHI THEODOR M 2022 00962 751
MOLINI BUNATATI DIN SIBIU S.R.L. M 2021 07577 636
MONTEGRA SOLUTIONS SRL M 2022 02041 1077
MONVELLY TRADE SRL M 2022 01272 827
MOURTADA SLEIMAN M 2021 03601 631
MUSIC TOOLS S.R.L. M 2022 02322 1176
NAMASTAY ZEN RITUALS M 2022 01681 956
NARPO CONSULT SRL M 2022 02823 1311
NASTASE ELENA M 2022 02502 1214
ND PHARMA SRL M 2022 01608 940
NEACSU COSMIN-ANDREI M 2022 01985 1054
NECMAR FRUCT EXPRES S.R.L. M 2022 01666 953
NECRI SAN SRL M 2022 02638 1236
NECŞULESCU CLAUDIU M 2022 01642 949
NECŞULESCU CLAUDIU M 2022 01643 949
NECŞULESCU CLAUDIU M 2022 01644 950
NEGRU VALENTIN-EUGEN M 2022 00293 669
NEICU NOROCICA FLORENTINA M 2022 02989 1337
NEMO EPG SRL M 2022 01087 790
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A . M 2022 02824 1312
NETAGRO SRL M 2022 01624 944
NEXT STEP FORWARD SRL M 2022 02420 1204
NGM MANAGEMENT START-UP WOOD S.R.L. M 2022 01186 808
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED M 2022 02915 1332
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NILBIDI TRANS SRL M 2019 06322 587
NISIPAȘIU FLORIN CLAUDIU- M 2022 01291 831
NIŢULESCU CODRUŢ RADU M 2020 02257 626
NOBILIS LARIX SRL M 2022 02800 1308
NORTHEO TIGER S.R.L. M 2022 01969 1048
NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL M 2022 01764 978
OCHI CĂPRUI S.R.L. M 2022 02160 1115
OFERO.RO SRL M 2022 00992 766
OGÂGĂU TRAIAN M 2022 01184 806
OKCREDIT IFN SA M 2022 02688 1265
OMV PETROM MARKETING S.R.L M 2022 01695 957
OMV PETROM MARKETING S.R.L M 2022 01697 958
OMV PETROM MARKETING S.R.L M 2022 01830 997
OMV PETROM MARKETING S.R.L M 2022 01700 961
OMV PETROM MARKETING S.R.L M 2022 01829 995
OMV PETROM MARKETING S.R.L M 2022 01699 960
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 02273 1149
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 03045 1345
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 03082 1352
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 03206 1363
ONYX PHARMALIFE SRL M 2022 01058 785
OPREA DUMITRU M 2018 07878 575
OPREA DUMITRU
CHELTUIALA RADU M 2018 00857

575

OPTICAL INVESTMENT GROUP S.A. M 2022 01475 915
OPTIMUTIL S.R.L. M 2022 01690 956
ORAL DESIGN ALBA SRL M 2022 02529 1218
ORGANIC FRESH FOOD SRL M 2022 01885 1031
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2022 02398 1201
ORTHO SMILE A.M. ORTHODONTIC CENTER S.R.L. M 2022 02192 1127
ORTO PREMIUM SMILE S.R.L. M 2022 01581 933
ORTOSKINET MED SRL M 2022 01773 980
OZARIS FOOD SRL M 2021 08866 646
PĂDURARU ADRIANA M 2022 03185 1362
PANDELICA LIVIU-EMILIAN M 2022 02257 1143
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT M 2019 06718 592
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT M 2019 06717 592
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT M 2019 06720 593
Party Starters SRL M 2022 02279 1151
PASTAVERA S.R.L. M 2022 02016 1069
PATRASCAN EMILIAN COSTEL M 2022 01973 1052
PĂTROI MARIUS M 2022 01360 875
PAUL MARIUS BOCEAN M 2016 04431 574
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PĂUN PETRICĂ M 2022 01193 810
PERFECT PURE NATURAL SRL M 2019 08337 609
PETO TIMEA M 2022 02429 1205
PETREUS DANIEL M 2022 00986 761
PFA CIPRIAN STEFAN OBANCEA M 2016 05549 574
PHARMNET PLUS SRL M 2022 02474 1208
PHOTOMEDIA EM360 SRL
AD MEDIA CONSULT SRL M 2022 02564

1227

PIN ME STUDIO S.R.L. M 2022 03056 1348
PLZENSKY PRAZDROJ A.S. M 2022 00719 703
POIANA BASMELOR S.R.L. M 2022 02287 1152
POIANA CAILOR SRL M 2022 01152 797
POPA CORINA M 2022 02944 1336
POPA IONUT ADRIAN M 2022 01350 873
POPA NICOLETA
EL-SIBLANI FAOUZI-DANIEL M 2022 02408

1202

POPA SORIN-NICOLAE M 2022 02605 1234
POPESCU ELENA-OANA M 2019 07026 599
POP IOAN-FLORIN M 2022 00715 702
POSTELNICU BOGDAN-MIHAI M 2017 00560 574
PRECUB ALIN IOSIF M 2019 04937 581
PREDA IULIANA-ANDREEA M 2021 08091 639
PREDIE CRISTIAN M 2019 06783 593
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC M 2022 02105

1089

PRESTATORUL SRL M 2021 09240 658
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2022 02145 1109
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2019 09236 618
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2022 02351 1187
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2022 02144 1108
PROCESUALITY CONSULTING GROUP SRL M 2022 02426 1205
PRODUS ÎN SIBIU S.R.L. M 2022 02331 1179
PRO EXPERT SRL M 2022 02490 1210
PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2022 01751 974
PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2022 02664 1262
PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2022 02663 1262
PROGRESS CONSULTING SA M 2022 02557 1225
PROGRESS CONSULTING SA M 2022 02554 1224
PROGRESS CONSULTING SA M 2022 02551 1223
PROGRESS CONSULTING SA M 2022 02546 1222
PROGRESS CONSULTING SA M 2022 02555 1225
PROGRESS CONSULTING SA M 2022 02552 1224
PRO SANA SRL M 2022 02703 1275
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PRO TV SRL M 2022 01945 1044
PROUP ADVERTISING AGENCY SRL M 2022 02300 1157
PRUTEANU RAMONA-ILEANA M 2019 08096 606
PSP TOP CONSULT S.R.L. M 2022 02183 1124
PUFO MARKET SRL M 2022 02934 1332
RADOI MARIAN M 2022 01128 794
RADULESCU VLAD-ANDREI M 2022 02772 1303
RANJAK MEDIA-M SRL M 2021 06704 635
RB PROOF CONSTRUCT S.R.L.
PETRE - RAOUL BAICU M 2022 02223

1133

RE:MAKE IDEAS CONSULTING S.R.L. M 2022 01824 993
REAL ESTATE SRL M 2022 01000 768
REAL INVEST SRL M 2022 02672 1262
REDLACK PROD SRL M 2022 02461 1207
REPO ENGINEERING S.R.L M 2021 09097 654
REPUBLICA BIO SRL M 2022 02206 1131
REPUBLICA BIO SRL M 2022 02218 1131
RERUM FOOD SRL M 2022 02023 1070
RETAIL COMPLEX SRL M 2022 00978 756
REWIRE ID SRL M 2022 01762 976
RHENANIA IMMO SRL M 2022 02067 1084
RIKKO STEEL SRL M 2022 01392 878
RIKKO STEEL SRL M 2022 01393 880
RIN HOSPITALITY COMPANY M 2022 00961 751
RIVIERA REZIDENCE S.R.L. M 2022 01139 795
RO BĂUTURI SRL M 2022 01809 992
RODICA NEAGU M 2022 02405 1202
ROLAND AUTO PARK SRL M 2022 02739 1291
ROMPAK SRL M 2022 03180 1362
ROMPETROL DOWNSTREAM M 2022 01958 1046
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL M 2022 01953 1045
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL M 2022 01959 1046
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL M 2022 02169 1118
ROPLAST IMPEX SRL M 2022 02240 1141
ROȘCA EMIL M 2022 02559 1226
ROȘCA EMIL M 2022 02553 1224
ROȘCA EMIL M 2022 02561 1227
ROȘCA EMIL M 2022 03143 1357
ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED M 2022 01743 971
ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED M 2022 01740 971
ROUTE ORIZONT S.R.L. M 2022 02496 1211
ROYAL ESTATES & BULDINGS SRL M 2019 07807 603
RUSSU AUGUSTIN M 2022 02413 1203
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RUSTICARM SRL M 2022 02725 1287
RUSU-MACABINSKI IRINA M 2022 03005 1339
S.C. 2A FARM S.R.L. M 2022 03000 1338
S.C. BOARDWALK RESIDENCE S.R.L M 2022 02511 1216
S.C. CENTRU DE REABILITARE ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA
PHOENIX SRL M 2022 02196

1128

S.C. DIAFLORA INVEST SRL M 2019 06274 586
S.C. DIAMY EXPERT S.R.L. M 2022 02131 1098
S.C. FAVORIT EXCHANGE S.R.L. M 2019 08238 607
S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. M 2022 01411 882
S.C. FLD PROFESSIONAL S.R.L. M 2019 08951 616
S.C. GHS CENT S.R.L. M 2022 02341 1183
S.C. HAPPY PANCAKE S.R.L. M 2019 06653 591
S.C. HERBA RAPHAELI S.R.L M 2022 01769 979
S.C. INTERCARDIODIAB S.R.L M 2022 02225 1134
S.C. ITINERA VENUS TRAVEL S.R.L. M 2019 06651 590
S.C. MENTOR S.R.L. M 2022 02127 1096
S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION S.R.L. M 2022 01576 931
S.C. SARAH BENEDICT S.R.L. M 2022 02155 1114
S.C. SECOM HEALTHCARE S.R.L. M 2022 01218 813
S.C. SOFA RECON S.R.L. M 2019 08148 606
S.C. STYL S.R.L. M 2022 02757 1294
S.C. STYL S.R.L. M 2022 02759 1297
S.C. SZILASSY S.R.L. M 2019 05858 584
S.C ALEMAR PROJECT S.R.L. M 2022 00363 688
S.C NATALY LAND S.R.L M 2022 00279 668
S.C NATURAL AUTENTIC DESIGN SRL M 2021 09198 657
SAF DINAMIC KINETIC SRL M 2022 01145 796
SALAD BOX BRAND SA M 2022 02034 1073
Samarghitan Traian Gheorghe Calin M 2019 06291 587
SANDU BOGDAN IONUT M 2022 01062 786
SANDU IONEL M 2019 08289 608
SANDWICH ALA BUN SRL M 2022 01362 876
SAN-PETRU IOAN HORIA M 2022 02179 1124
SANTA MADALINA M 2022 02798 1307
SARMIS CAPITAL PARTNERS SRL M 2019 05646 583
SARMIS CAPITAL PARTNERS SRL M 2019 06902 596
SC ACCENT TRAVEL & EVENTS SRL M 2022 02233 1139
SC ACCENT TRAVEL & EVENTS SRL M 2022 02232 1139
SC ADATEHNIX SRL M 2022 01752 975
SC ALCHIMEX SA M 2017 06782 575
SC AMANET AUTO SRL M 2022 01413 883
SCARLATESCU ION CATALIN M 2021 08730 643
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SC AUTOMOBILE DACIA SA M 2022 02539 1220
SC AUTOROM SERV SRL M 2019 08482 612
SC B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL M 2015 07136 573
SC B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL M 2018 08679 576
SC BALCARO SECURITY SRL M 2022 02938 1335
SC BIOTRIO TM SRL M 2022 01511 919
SC BRILLU EMOTION SRL M 2021 08816 645
SC BRIZA MARII NEGRE SRL M 2022 00689 701
SC CASA DE NEGUSTORI COPOU SRL M 2019 08630 614
SC CONTAZEN SRL M 2019 04387 580
SC CRAZY 4 BIJOUX SRL M 2022 02721 1285
SC CULA CU BERE SRL M 2022 02168 1117
SC DEDEMAN SRL M 2019 05617 582
SC DEDEMAN SRL M 2019 01598 577
SC DEDEMAN SRL M 2019 01562 577
SC DEDEMAN SRL M 2019 02717 578
SC DEDEMAN SRL M 2019 03539 578
SC DEDEMAN SRL M 2019 03583 579
SC DIPLO CARE SRL M 2021 07657 638
SC DMB GOLF MANAGEMENT SRL M 2022 01912 1034
SC ECOTROUT FARM S.R.L M 2022 00772 709
SC ECOTROUT FARM S.R.L M 2022 00779 711
SC EVERYTHINGABOUTCOFFEE SRL M 2022 03033 1344
SC Fair Trading and Development SRL M 2021 09182 655
SC FAST DIGITECH STORE SRL M 2019 06158 586
SC GEOZIM FOOD SRL M 2016 03949 573
SC KARPEX AUTO SOLUTION SRL M 2019 08439 611
SC LAVAS GROUP S.R.L. M 2022 02051 1078
SC LERIDA INTERNATIONAL SRL M 2019 05017 581
SC MAXCELL COM SRL M 2020 01336 625
SC MAXCELL COM SRL M 2020 01337 626
SC MEDIAUNO SRL M 2021 06264 634
SC MEDILOGIC CHEMICAL CENTER SRL M 2022 00881 715
SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL M 2022 02838 1314
SC MEGA IMAGE SRL M 2022 01109 793
SC MIARBAL PROD SRL M 2019 08379 610
SC MIARBAL PROD SRL M 2019 07660 602
SC MISS CAKE TIM SRL M 2022 01558 928
SC MLS INVEST TRADING SRL M 2022 01188 809
SC MLS INVEST TRADING SRL M 2022 00768 708
SC MLS INVEST TRADING SRL M 2022 01779 981
SC MLS INVEST TRADING SRL M 2022 02039 1076
SC MONCEANU INOCASINGS SRL M 2019 06109 585



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1454

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

SC NEGRO 2000 SRL M 2022 02037 1073
SC NEOGEN SA M 2019 04978 581
SC NEW HORECA SRL M 2022 01349 862
SC NYK CONSTRUCT SRL M 2019 06061 585
SC OLIPS 2003 SRL M 2022 01931 1037
SC PET FACTORY SRL M 2022 02045 1077
SC PIECZARKI PODLASKIE EXPORT SRL M 2019 06610 589
SC PIECZARKI PODLASKIE EXPORT SRL M 2019 07389 600
SC PIECZARKI PODLASKIE EXPORT SRL M 2019 07395 601
SC PUNTO FRANCO SRL M 2022 00325 670
SC RESTAURANT ANUL 1938 M 2013 04238 573
SC RIVERGATE RATING GROUP SRL M 2019 08301 608
SC ROAD CENTRE SRL M 2022 02505 1214
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2019 06619 589
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 01869 1010
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02510 1215
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02516 1217
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02517 1217
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02507 1214
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02508 1215
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02514 1216
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02760 1300
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02761 1301
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02762 1301
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 02763 1302
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2019 06706 591
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 03170 1360
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 03173 1360
SC RUSTRANS SRL M 2021 07077 635
SC SILKWEB SA M 2022 03371 1368
SC SOUND S SRL M 2022 00846 713
SC STILISSIMO ART&DESIGN SRL M 2019 08352 610
SC TITAN SOLUTIONS SRL M 2022 00988 764
SC UNDERGROUND CLUB SRL M 2019 07145 599
SC VERITAS MAX WW SRL M 2022 03068 1350
SC VERTIGO SOLUTIONS SRL M 2022 01750 973
SC VINEX MURFATLAR SRL M 2019 06792 595
SC VISROCOM TRADING SRL M 2022 02245 1142
SC ZENINI DECO SRL M 2022 02043 1077
SC ZENINI DECO SRL M 2022 01828 994
SC ZURCAN TEHNOMED SRL M 2022 02705 1276
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI M 2022 01915 1034
SECURISAFE SRL M 2022 00982 757
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SEGURO PROTECT SOLUTION SRL M 2022 02114 1089
SELF CARE MEDICAL M 2022 02219 1132
SELGROS CASH & CARRY SRL M 2022 02737 1290
SEPAIT S.R.L. M 2022 01795 983
ȘERBAN IRINA M 2022 01328 855
SERVE CEPTURA S.R.L. M 2022 01249 825
SERVICE TOTAL CLIMAVENT S.R.L. M 2022 02518 1218
SICASO LAND CONCEPT M 2022 03175 1361
SIDE GRUP SRL M 2019 08383 610
SILVIU-GABRIEL UDREA M 2022 02748 1293
SIMEDIA ONLINE M 2022 01106 792
SIMION GEORGE SCHEAU M 2022 02549 1222
SOANEA-ANTONESCU ALINA-SIMONA M 2022 02560 1226
SOCACIU-BUTU ANA-MARIA M 2022 00254 667
SOCIETATEA FORMENERG SA M 2022 02443 1206
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA M 2022 00465 689
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE M 2022 01005 780
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE M 2022 01011 781
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE M 2022 01012 782
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE M 2022 01013 782
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE M 2022 01014 782
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE M 2022 01015 782
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. M 2022 01006 780
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. M 2022 01007 780
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. M 2022 01008 781
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. M 2022 01009 781
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. M 2022 01010 781
SPĂTARU MARIAN - BOGDAN M 2022 01978 1053
SPOTUS COMMUNITY APP SRL M 2022 01142 795
STANCIU ALEXANDRU M 2022 02266 1148
STANCIU CRISTIAN M 2019 08332 609
STANCIU CRISTIAN M 2019 08330 609
STAREA NAȚIEI S.R.L. M 2022 02805 1308
STAVRI CATALIN M 2022 01911 1032
STRAERO SA M 2022 00470 690
STRATAN CLEOPATRA
SANDA DUMITRU-GABRIEL-EDWARD M 2022 01930

1036

STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL M 2022 02692 1266
STYL S.R.L. M 2022 02367 1194
SUBLIROM CO. SRL M 2022 02057 1079
SUPERSONA MEDIA S.R.L. M 2022 01972 1051
SZABADOS LASZLO-ATTILA M 2022 00939 743
TAHER AL-RAWE M 2022 01337 856
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TANASESCU ADRIAN CATALIN M 2022 01594 935
TANASESCU ADRIAN CATALIN M 2022 01593 935
TANASESCU ADRIAN CATALIN M 2022 01592 935
TĂNĂSESCU ADRIAN CĂTĂLIN M 2022 01591 934
TĂNĂSESCU ADRIAN CĂTĂLIN M 2022 01590 934
TĂNĂSESCU ADRIAN CĂTĂLIN M 2022 01703 963
TĂNĂSESCU ADRIAN CĂTĂLIN M 2022 01702 963
TANTAU MARCEL VASILE M 2022 02732 1288
TEAHA CORNELIU-TEOFIL M 2019 08006 605
TEAHA CORNELIU-TEOFIL M 2019 08007 605
TEAM FIRST SOFTWARE & CONSULTING S.R.L. M 2022 02018 1070
TELESTATE BUSINESS PLATINUM SRL M 2022 01755 975
TEMATIC CABLE SRL M 2019 02778 578
TERAPLAST SA M 2022 02161 1116
TERAPLAST SA M 2022 02162 1116
TERAPLAST SA M 2022 02166 1117
TERAPLAST SA M 2022 01502 918
TERMICAN VLADIMIR M 2022 01524 922
TERMOCOLOR SRL M 2021 08403 640
TERRA HOLDINGS S.R.L. M 2022 03152 1358
TIMUȘ ANATOLIE M 2022 01192 809
TITAN COMERT SRL M 2022 02068 1084
TITAN HOME PROJECT SRL M 2022 02314 1174
TODICĂ VADIM M 2019 08492 612
TOP ACTIV CLASS SRL M 2021 02862 630
TOTAL SECURITY GUARD SRL m 2022 02457 1207
TOWERS INTERNATIONAL PROPERTY S.R.L. M 2022 02028 1072
TRAINING FOR VALHALLA SRL M 2022 01852 1004
TRAINING FOR VALHALLA SRL M 2022 01848 1003
TRAINING FOR VALHALLA SRL M 2022 01851 1004
TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRL M 2019 07013 598
TRANSILVANIA EURO TOUR SRL M 2022 02121 1092
TRAUN GUARD HMS SRL M 2022 01892 1031
TREK TOR SELL SRL M 2022 02014 1060
TRIBORD SECURITY M 2022 02230 1138
TRIFAN SONIA M 2022 02764 1302
TRUȘCĂ I. MIRCEA - CABINET AVOCAT M 2022 02384 1199
TUDOSE ELIANA SANDRA M 2022 00342 670
TUICA ANTONIU-VLAD M 2022 02139 1103
TULEA TITUS M 2019 08593 613
TUYA COZY CAMP S.R.L. M 2022 02027 1072
UAT COMUNA POLOVRAGI M 2022 00745 708
UDRICĂ EMANUEL-GHEORGHIŢĂ M 2022 01247 824
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ULTRACARE DENT S.R.L M 2022 01064 787
UNICORN CONCEPT S.R.L. M 2022 02324 1177
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL DEVA M 2022 01372 877
UNITATEA MILITARĂ 02583 BUCUREȘTI AGENȚIA DE INFORMAȚII
GEOSPAȚIALE A APĂRĂRII M 2022 03695

1369

UNIUNEA CERCETASILOR MAGHIARI DIN ROMANIA - ROMANIAI MAGYAR
CSERKESZSZOVETSEG M 2022 01203

810

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A
BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMANIEI M 2022 03165

1359

URBAN IMOB INVEST S.R.L M 2022 01796 991
VALVIS HOLDING SA M 2020 04800 627
VASTEA DANIEL-GINEL M 2022 00775 709
VECTRON SIGN S.R.L. M 2022 02054 1079
VELINEO S.R.L. M 2022 02100 1088
VEL PITAR S.A. M 2022 02806 1309
VENDITE SUL MERCATO SRL M 2022 02487 1210
VERDESI MARIUS GHEORGHE M 2022 01736 970
VERDINO GREEN FOODS SRL M 2022 02872 1325
VIA CORSO SRL M 2022 00975 754
VICMAR DEVELOPMENT S.R.L. M 2022 02788 1306
VIDIN WAS TAKEN S.R.L. M 2022 02089 1087
VIEWNEXT S.A. M 2022 00993 767
VILLAGER SRL M 2022 01747 973
VINEXPORT S.A. M 2022 02323 1177
VINPUNKT TRADING S.R.L. M 2021 08395 640
VINURI PĂNCENE SRL M 2022 02567 1228
VISION TRADING GRUP M 2022 00239 665
VISION TRADING GRUP M 2022 00243 667
VISION TRADING GRUP SRL M 2022 00236 660
VISION TRADING GRUP SRL M 2022 00237 663
VISION TRADING GRUP SRL M 2022 00241 666
VP GASTROMED SRL M 2022 02779 1305
WEBWAVERS M 2022 01604 938
WESTACO SRL M 2022 02679 1263
WESTERN MANAGEMENT GROUP SRL M 2020 00761 621
WONDERFUL SHOP SRL M 2022 01998 1057
ZAHARIA IOAN M 2022 01299 852
ZAHARIA VASILE DRAGOS M 2019 07997 604
ZANFIR CRISTIAN-IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2022 00694 702
ZENTIVA, K.S. M 2022 01444 911
ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL SRL M 2022 01668 953
ZIMBO ROMANIA SRL M 2022 02597 1233
ZLK STUDIO SRL M 2022 03161 1359
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1 M 2022 02413 186089 1, 19, 35, 41 1203
1 M 2022 02716 186264 1, 5, 9, 35, 41 1278
1 M 2022 00882 186318 1, 10 715
1 M 2022 00894 186319 1, 5, 35 716
1 M 2022 01223 186371 1 822
1 M 2022 03180 186643 1, 30 1362
1 M 2022 01991 186702 1, 2, 3, 19,

35, 39, 40
1057

2 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,
17, 19, 21,
35, 37, 39

738

2 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,
17, 19, 35, 37

608

2 M 2021 08750 186203 2, 16, 35 643
2 M 2022 01991 186702 1, 2, 3, 19,

35, 39, 40
1057

3 M 2022 01825 185852 3, 35 994
3 M 2022 01003 185862 3, 16, 35 779
3 M 2019 06367 185875 3 587
3 M 2022 00236 185895 3 660
3 M 2022 00237 185896 3 663
3 M 2022 00239 185897 3, 5 665
3 M 2022 00241 185898 3, 5 666
3 M 2022 01411 185900 3, 5, 35 882
3 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39
1131

3 M 2022 01464 185917 3, 5, 35 913
3 M 2019 06365 185918 3, 5 587
3 M 2019 06366 185919 3, 5 587
3 M 2022 01461 185952 3 913
3 M 2022 01681 185954 3 956
3 M 2022 01769 185958 3, 5, 42 979
3 M 2022 02231 186032 3, 44 1138
3 M 2022 02297 186037 3, 5, 10,

25, 28, 35
1154

3 M 2020 05041 186056 3, 5 627
3 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

3 M 2022 02474 186093 3, 5, 10,
35, 44

1208

3 M 2022 02559 186102 3 1226
3 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,

12, 14, 15,
16, 18, 20, 24

835

3 M 2022 02553 186134 3 1224
3 M 2022 02561 186135 3 1227
3 M 2022 02557 186227 3, 5, 16, 35 1225
3 M 2022 02554 186228 3, 5, 16, 35 1224

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2022 02551 186229 3, 5, 16, 35 1223
3 M 2022 02546 186230 3, 5, 16, 35 1222
3 M 2022 02555 186290 3, 5, 16, 35 1225
3 M 2022 02552 186291 3, 5, 16, 35 1224
3 M 2021 06338 186316 3 634
3 M 2022 01477 186384 3, 44 915
3 M 2022 02219 186399 3, 5, 10 1132
3 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

3 M 2022 01752 186568 3, 9, 11,
16, 18, 35

975

3 M 2019 06322 186598 3, 28 587
3 M 2022 01247 186606 3 824
3 M 2022 03076 186614 3, 5, 30, 35 1351
3 M 2022 03121 186618 3 1355
3 M 2022 03124 186619 3 1356
3 M 2022 03143 186622 3 1357
3 M 2019 07026 186637 3, 35, 44 599
3 M 2022 01991 186702 1, 2, 3, 19,

35, 39, 40
1057

3 M 2022 02577 186706 3 1230
3 M 2022 02576 186707 3 1230
3 M 2022 00694 186726 3, 35 702
4 M 2022 01695 185955 4, 35 957
4 M 2022 01697 185956 4, 35 958
4 M 2022 01830 185969 4, 35, 39 997
4 M 2022 01561 186068 4 929
4 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,

12, 14, 15,
16, 18, 20, 24

835

4 M 2022 01700 186123 4, 35 961
4 M 2022 01829 186125 4, 35, 39 995
4 M 2022 01699 186122 4, 35 960
4 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

5 M 2022 00689 185861 5, 11, 43, 44 701
5 M 2022 00239 185897 3, 5 665
5 M 2022 00241 185898 3, 5 666
5 M 2022 00243 185899 5 667
5 M 2022 01411 185900 3, 5, 35 882
5 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39
1131

5 M 2022 02333 185915 5, 10 1182
5 M 2022 01464 185917 3, 5, 35 913
5 M 2019 06365 185918 3, 5 587
5 M 2019 06366 185919 3, 5 587
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5 M 2022 02643 185923 5 1237
5 M 2022 02646 185924 5 1239
5 M 2022 02647 185925 5 1240
5 M 2022 02648 185926 5 1242
5 M 2022 02651 185927 5 1246
5 M 2022 02652 185928 5 1247
5 M 2022 02653 185929 5 1249
5 M 2022 02657 185930 5 1260
5 M 2022 01109 185950 5, 29, 30,

31, 32, 33
793

5 M 2022 01218 185951 5, 35, 38,
41, 44

813

5 M 2022 01769 185958 3, 5, 42 979
5 M 2022 02297 186037 3, 5, 10,

25, 28, 35
1154

5 M 2022 02298 186038 5, 10, 35 1155
5 M 2020 05041 186056 3, 5 627
5 M 2022 02474 186093 3, 5, 10,

35, 44
1208

5 M 2022 02744 186116 5, 35 1292
5 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,

12, 14, 15,
16, 18, 20, 24

835

5 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

5 M 2022 03000 186158 5 1338
5 M 2022 03038 186160 5 1344
5 M 2022 03057 186163 5, 35 1349
5 M 2017 06782 186185 5 575
5 M 2022 01596 186188 5 936
5 M 2022 01608 186193 5 940
5 M 2022 01432 186201 5 909
5 M 2022 02557 186227 3, 5, 16, 35 1225
5 M 2022 02554 186228 3, 5, 16, 35 1224
5 M 2022 02551 186229 3, 5, 16, 35 1223
5 M 2022 02546 186230 3, 5, 16, 35 1222
5 M 2022 02716 186264 1, 5, 9, 35, 41 1278
5 M 2022 01444 186266 5 911
5 M 2019 08337 186269 5, 30 609
5 M 2022 01157 186289 5, 10, 36,

41, 44
799

5 M 2022 02555 186290 3, 5, 16, 35 1225
5 M 2022 02552 186291 3, 5, 16, 35 1224
5 M 2022 01058 186307 5 785
5 M 2022 00894 186319 1, 5, 35 716
5 M 2022 02045 186329 5, 8, 16, 20 1077

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2022 01213 186339 5 813
5 M 2022 01209 186340 5 811
5 M 2022 01211 186341 5 812
5 M 2022 01212 186342 5 812
5 M 2022 01210 186343 5 811
5 M 2022 01382 186354 5, 35 877
5 M 2022 02628 186390 5, 35 1235
5 M 2021 02241 186392 5 630
5 M 2022 02219 186399 3, 5, 10 1132
5 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

5 M 2022 02488 186441 5 1210
5 M 2022 02645 186440 5 1238
5 M 2021 09182 186450 5, 10, 35 655
5 M 2022 02996 186497 5 1338
5 M 2022 02649 186587 5 1244
5 M 2022 02743 186589 5, 35 1291
5 M 2022 03076 186614 3, 5, 30, 35 1351
5 M 2022 03119 186617 5, 29, 30, 32 1355
5 M 2022 02254 186629 5 1143
5 M 2022 02272 186630 5 1148
5 M 2022 02179 186691 5, 10 1124
6 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

6 M 2022 02129 186064 6, 19, 35, 40 1097
6 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,

17, 19, 35, 37
608

6 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

936

6 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

6 M 2022 01254 186256 6, 7, 8,
9, 11, 35

825

6 M 2022 00906 186280 6, 17, 19 718
6 M 2022 00907 186281 6, 17, 19 723
6 M 2022 00908 186282 6, 17, 19 728
6 M 2022 00909 186283 6, 17, 19 732
6 M 2021 08403 186409 6, 35 640
6 M 2022 02257 186423 6, 9, 11, 19,

37, 40, 42
1143

6 M 2022 01878 186463 6, 17, 19, 35 1010
6 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974
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6 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

6 M 2022 02888 186600 6, 19, 22 1326
6 M 2022 01392 186605 6, 17, 19,

35, 37, 42
878

6 M 2022 01393 186607 6, 17, 19,
35, 37, 42

880

6 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,
12, 22, 35

1060

6 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,
18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

7 M 2019 08492 186078 7, 8, 9 612
7 M 2022 01795 186080 7, 11, 35 983
7 M 2022 02692 186140 7, 12 1266
7 M 2022 02836 186156 7, 9, 11,

12, 28, 35
1313

7 M 2022 01516 186211 7, 8, 35 919
7 M 2022 01254 186256 6, 7, 8,

9, 11, 35
825

7 M 2022 01000 186259 7, 9, 11 768
7 M 2022 02823 186276 7, 8, 35, 44 1311
7 M 2022 02290 186363 7 1152
7 M 2022 02708 186378 7, 8, 10, 37 1277
7 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

7 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,
16, 21, 25,

35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

7 M 2021 09097 186452 7 654
7 M 2022 02626 186110 7, 35 1235
7 M 2022 02291 186610 7 1152
7 M 2022 02927 186611 7 1332
7 M 2021 09159 186651 7, 9, 16,

41, 42
654

7 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,
12, 22, 35

1060

7 M 2022 01920 186661 7, 35 1035
7 M 2019 05858 186677 7, 12, 35 584
7 M 2019 06400 186719 7, 12, 28,

37, 41
588

8 M 2022 01852 185970 8, 13, 35 1004
8 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,

17, 19, 35, 37
608

8 M 2019 08492 186078 7, 8, 9 612
8 M 2022 01516 186211 7, 8, 35 919

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

8 M 2022 01638 186247 8, 35 948
8 M 2022 01254 186256 6, 7, 8,

9, 11, 35
825

8 M 2022 02823 186276 7, 8, 35, 44 1311
8 M 2022 00881 186317 8, 10, 25, 28 715
8 M 2022 02045 186329 5, 8, 16, 20 1077
8 M 2022 02708 186378 7, 8, 10, 37 1277
8 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

8 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,
16, 21, 25,

35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

8 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,
11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

8 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

8 M 2022 01848 186581 8, 13, 35 1003
8 M 2022 01851 186582 8, 13, 35 1004
8 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,

12, 22, 35
1060

8 M 2022 02068 186704 8, 11, 21, 35 1084
8 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

9 M 2019 04387 185891 9, 35 580
9 M 2022 02133 185906 9, 35, 42 1100
9 M 2022 01339 185939 9, 16, 36, 41 858
9 M 2022 01341 185940 9, 16, 36, 41 859
9 M 2022 01343 185941 9, 16, 36, 41 860
9 M 2022 01344 185942 9, 16, 36, 41 861
9 M 2022 01345 185943 9, 16, 36, 41 861
9 M 2020 01336 185967 9 625
9 M 2020 01337 185968 9 626
9 M 2022 02120 185985 9, 35, 39 1090
9 M 2022 02122 185987 9, 35, 42 1092
9 M 2022 02125 185988 9, 35, 42 1094
9 M 2022 02126 185989 9, 35, 42 1095
9 M 2022 02127 185990 9, 25 1096
9 M 2022 02148 185994 9, 35, 42 1111
9 M 2022 02149 185995 9, 35, 42 1113
9 M 2022 02191 186001 9, 35, 42 1126
9 M 2022 00325 186025 9, 28 670
9 M 2022 00837 186030 9, 35, 42 712
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

9 M 2022 02353 186043 9, 35 1190
9 M 2022 01733 186070 9, 35, 38, 42 965
9 M 2019 08492 186078 7, 8, 9 612
9 M 2022 02748 186117 9, 35 1293
9 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

9 M 2022 02836 186156 7, 9, 11,
12, 28, 35

1313

9 M 2022 03068 186164 9, 14, 28, 35 1350
9 M 2022 01273 186186 9, 16, 35,

38, 41, 42
828

9 M 2019 06718 186194 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

9 M 2019 06717 186195 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

9 M 2019 06720 186196 9, 16, 35,
36, 41, 45

593

9 M 2022 01475 186202 9 915
9 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,

35, 37, 38,
39, 40, 42

936

9 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

9 M 2022 01023 186226 9, 11 783
9 M 2022 02547 186242 9, 35, 41, 44 1222
9 M 2022 01140 186250 9, 42 795
9 M 2022 02485 186255 9, 39 1209
9 M 2022 01254 186256 6, 7, 8,

9, 11, 35
825

9 M 2022 01000 186259 7, 9, 11 768
9 M 2022 02134 186261 9, 35 1101
9 M 2022 02716 186264 1, 5, 9, 35, 41 1278
9 M 2022 02717 186265 9, 35, 38,

41, 42
1283

9 M 2019 08943 186267 9, 35, 42 615
9 M 2019 08944 186268 9, 35, 42 616
9 M 2019 08424 186270 9 611
9 M 2022 01783 186327 9, 10, 41, 44 982
9 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

9 M 2022 00355 186408 9, 35, 41, 42 673

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,
16, 21, 25,

35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

9 M 2022 01381 186412 9, 36 877
9 M 2022 01106 186414 9, 41, 42 792
9 M 2022 01087 186415 9, 16, 35,

38, 41, 42
790

9 M 2022 01443 186436 9, 35 910
9 M 2022 01881 186425 9, 11, 35 1021
9 M 2022 02018 186424 9, 42 1070
9 M 2022 02257 186423 6, 9, 11, 19,

37, 40, 42
1143

9 M 2022 01142 186468 9, 39, 42 795
9 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

9 M 2022 02737 186516 9, 12, 16,
35, 42

1290

9 M 2022 01248 186519 9, 28, 41 824
9 M 2022 02061 186527 9 1082
9 M 2022 01935 186534 9, 35 1043
9 M 2022 03069 186539 9, 41 1350
9 M 2022 01752 186568 3, 9, 11,

16, 18, 35
975

9 M 2022 01139 186573 9, 35, 36,
37, 41

795

9 M 2022 01863 186574 9, 38 1009
9 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,

14, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

9 M 2022 02487 186585 9, 12, 20,
21, 35

1210

9 M 2022 03283 186646 9 1367
9 M 2021 09159 186651 7, 9, 16,

41, 42
654

9 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,
12, 22, 35

1060

9 M 2019 07713 186657 9 603
9 M 2022 01968 186658 9 1048
9 M 2022 01360 186675 9, 36, 42 875
9 M 2019 06158 186678 9, 35 586
9 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

9 M 2022 03695 186714 9, 16, 41, 42 1369
9 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,

26, 28, 35,
40, 41, 42, 43

1179
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

10 M 2022 02333 185915 5, 10 1182
10 M 2022 01735 185957 10, 44 969
10 M 2022 02297 186037 3, 5, 10,

25, 28, 35
1154

10 M 2022 02298 186038 5, 10, 35 1155
10 M 2022 02365 186047 10, 35,

41, 42, 44
1193

10 M 2022 02474 186093 3, 5, 10,
35, 44

1208

10 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,
12, 14, 15,

16, 18, 20, 24

835

10 M 2022 00978 186120 10, 20,
25, 28, 35

756

10 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

10 M 2022 01157 186289 5, 10, 36,
41, 44

799

10 M 2022 00881 186317 8, 10, 25, 28 715
10 M 2022 00882 186318 1, 10 715
10 M 2022 01783 186327 9, 10, 41, 44 982
10 M 2022 02708 186378 7, 8, 10, 37 1277
10 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

10 M 2022 02219 186399 3, 5, 10 1132
10 M 2022 01450 186406 10, 44 911
10 M 2022 01447 186435 10, 44 911
10 M 2022 01449 186434 10, 44 911
10 M 2022 01451 186433 10, 44 912
10 M 2022 01452 186432 10, 44 912
10 M 2022 01453 186431 10, 44 912
10 M 2022 01455 186430 10, 44 912
10 M 2022 01456 186429 10, 44 913
10 M 2022 02431 186421 10, 44 1205
10 M 2022 02432 186420 10, 44 1206
10 M 2021 09182 186450 5, 10, 35 655
10 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,

14, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

10 M 2022 02738 186601 10, 44 1290
10 M 2022 02179 186691 5, 10 1124
10 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

10 M 2022 03497 186720 10, 38, 41, 44 1369
11 M 2022 00689 185861 5, 11, 43, 44 701
11 M 2022 02027 185977 11, 19, 20,

39, 42, 43
1072

11 M 2019 08958 186071 11, 35, 37 617
11 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,

17, 19, 35, 37
608

11 M 2022 01795 186080 7, 11, 35 983
11 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

11 M 2022 02836 186156 7, 9, 11,
12, 28, 35

1313

11 M 2022 01023 186226 9, 11 783
11 M 2022 01254 186256 6, 7, 8,

9, 11, 35
825

11 M 2022 01000 186259 7, 9, 11 768
11 M 2019 08239 186320 11, 12, 35, 37 607
11 M 2022 02721 186391 11 1285
11 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

11 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,
16, 21, 25,

35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

11 M 2022 01881 186425 9, 11, 35 1021
11 M 2022 02257 186423 6, 9, 11, 19,

37, 40, 42
1143

11 M 2022 02299 186446 11 1156
11 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

11 M 2022 01752 186568 3, 9, 11,
16, 18, 35

975

11 M 2022 03319 186647 11 1367
11 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,

12, 22, 35
1060

11 M 2022 02068 186704 8, 11, 21, 35 1084
12 M 2022 02385 186053 12, 37 1200
12 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

12 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,
12, 14, 15,

16, 18, 20, 24

835
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

12 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

12 M 2022 02692 186140 7, 12 1266
12 M 2022 02836 186156 7, 9, 11,

12, 28, 35
1313

12 M 2019 08239 186320 11, 12, 35, 37 607
12 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

12 M 2022 02737 186516 9, 12, 16,
35, 42

1290

12 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

12 M 2022 02487 186585 9, 12, 20,
21, 35

1210

12 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,
12, 22, 35

1060

12 M 2022 03310 186667 12, 35, 42 1367
12 M 2019 05858 186677 7, 12, 35 584
12 M 2019 06400 186719 7, 12, 28,

37, 41
588

13 M 2022 01852 185970 8, 13, 35 1004
13 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

13 M 2022 01848 186581 8, 13, 35 1003
13 M 2022 01851 186582 8, 13, 35 1004
14 M 2019 06619 185849 14, 18, 24,

25, 28, 35
589

14 M 2022 02203 185908 14, 18,
25, 35, 40

1128

14 M 2022 01998 185975 14, 18, 25, 35 1057
14 M 2022 02115 185984 14, 25 1090
14 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,

12, 14, 15,
16, 18, 20, 24

835

14 M 2019 08096 186118 14, 25 606
14 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

14 M 2022 02757 186142 14, 35 1294
14 M 2022 02759 186143 14, 35 1297
14 M 2022 03068 186164 9, 14, 28, 35 1350
14 M 2021 08705 186360 14, 35, 36 642
14 M 2022 02982 186496 14 1337
14 M 2022 01291 186506 14, 35 831
14 M 2022 01828 186515 14, 16,

20, 28, 42
994

14 M 2022 02654 186536 14, 24, 25, 35 1251
14 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,

14, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

14 M 2022 02051 186703 14, 35 1078
14 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

14 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,
26, 28, 35,

40, 41, 42, 43

1179

15 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,
12, 14, 15,

16, 18, 20, 24

835

15 M 2022 02322 186584 15 1176
15 M 2022 01057 186684 15 785
15 M 2022 01056 186685 15 785
16 M 2022 01945 185846 16, 35,

38, 41, 42
1044

16 M 2022 01003 185862 3, 16, 35 779
16 M 2022 02086 185937 16, 35, 41 1086
16 M 2022 01339 185939 9, 16, 36, 41 858
16 M 2022 01341 185940 9, 16, 36, 41 859
16 M 2022 01343 185941 9, 16, 36, 41 860
16 M 2022 01344 185942 9, 16, 36, 41 861
16 M 2022 01345 185943 9, 16, 36, 41 861
16 M 2022 00860 185947 16, 35, 41, 43 714
16 M 2022 02263 185963 16, 35, 41 1148
16 M 2022 01193 186019 16 810
16 M 2022 02105 186026 16 1089
16 M 2022 02379 186052 16, 35,

36, 41, 45
1199

16 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,
12, 14, 15,

16, 18, 20, 24

835

16 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2022 01273 186186 9, 16, 35,
38, 41, 42

828

16 M 2019 06718 186194 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

16 M 2019 06717 186195 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

16 M 2019 06720 186196 9, 16, 35,
36, 41, 45

593

16 M 2021 08750 186203 2, 16, 35 643
16 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

16 M 2022 02788 186221 16, 41 1306
16 M 2022 02557 186227 3, 5, 16, 35 1225
16 M 2022 02554 186228 3, 5, 16, 35 1224
16 M 2022 02551 186229 3, 5, 16, 35 1223
16 M 2022 02546 186230 3, 5, 16, 35 1222
16 M 2019 08383 186279 16, 35, 39, 42 610
16 M 2022 02555 186290 3, 5, 16, 35 1225
16 M 2022 02552 186291 3, 5, 16, 35 1224
16 M 2022 02045 186329 5, 8, 16, 20 1077
16 M 2022 02329 186379 16, 35,

41, 42, 43
1178

16 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 16,

17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

16 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,
16, 21, 25,

35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

16 M 2022 01087 186415 9, 16, 35,
38, 41, 42

790

16 M 2022 01188 186467 16, 39, 43 809
16 M 2022 00768 186472 16, 39, 43 708
16 M 2022 01778 186465 16, 39, 43 981
16 M 2022 01779 186464 16, 39, 43 981
16 M 2022 02039 186461 16, 39, 43 1076
16 M 2019 02457 186495 16, 23, 24,

25, 26, 27, 28
577

16 M 2019 06291 186492 16, 35, 41 587
16 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

16 M 2022 00983 186508 16, 35, 38,
39, 41, 42, 43

758

16 M 2022 00985 186510 16, 35,
38, 41, 42

760

16 M 2022 01828 186515 14, 16,
20, 28, 42

994

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2022 02737 186516 9, 12, 16,
35, 42

1290

16 M 2022 01764 186532 16, 28, 35,
36, 41, 42

978

16 M 2022 01752 186568 3, 9, 11,
16, 18, 35

975

16 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

16 M 2022 02502 186586 16, 35 1214
16 M 2022 01230 186481 16, 41 822
16 M 2022 01229 186482 16, 41 822
16 M 2022 03185 186644 16, 35, 41 1362
16 M 2021 09159 186651 7, 9, 16,

41, 42
654

16 M 2019 03494 186665 16 578
16 M 2022 02539 186672 16, 35,

38, 41, 42
1220

16 M 2022 01790 186692 16, 21 983
16 M 2022 03695 186714 9, 16, 41, 42 1369
16 M 2019 08542 186717 16, 25,

35, 41, 42
613

16 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,
26, 28, 35,

40, 41, 42, 43

1179

17 M 2022 02161 185907 17, 19, 35 1116
17 M 2022 02162 185997 17, 19, 35 1116
17 M 2022 02166 185998 17, 19, 35 1117
17 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

17 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,
17, 19, 35, 37

608

17 M 2022 01502 186204 17, 19, 35 918
17 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,

35, 37, 38,
39, 40, 42

936

17 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

17 M 2022 00906 186280 6, 17, 19 718
17 M 2022 00907 186281 6, 17, 19 723
17 M 2022 00908 186282 6, 17, 19 728
17 M 2022 00909 186283 6, 17, 19 732
17 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

17 M 2022 01964 186402 17, 19 1047
17 M 2022 01878 186463 6, 17, 19, 35 1010
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Clase NISA pag.

17 M 2022 01392 186605 6, 17, 19,
35, 37, 42

878

17 M 2022 01393 186607 6, 17, 19,
35, 37, 42

880

18 M 2019 06619 185849 14, 18, 24,
25, 28, 35

589

18 M 2022 02203 185908 14, 18,
25, 35, 40

1128

18 M 2022 01998 185975 14, 18, 25, 35 1057
18 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,

12, 14, 15,
16, 18, 20, 24

835

18 M 2022 00342 186119 18, 25 670
18 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

18 M 2022 01930 186232 18, 25, 35 1036
18 M 2022 01752 186568 3, 9, 11,

16, 18, 35
975

18 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

18 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,
18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

18 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,
26, 28, 35,

40, 41, 42, 43

1179

19 M 2022 02161 185907 17, 19, 35 1116
19 M 2022 02027 185977 11, 19, 20,

39, 42, 43
1072

19 M 2022 02162 185997 17, 19, 35 1116
19 M 2022 02166 185998 17, 19, 35 1117
19 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

19 M 2022 02129 186064 6, 19, 35, 40 1097
19 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,

17, 19, 35, 37
608

19 M 2019 07997 186076 19, 37 604
19 M 2022 02413 186089 1, 19, 35, 41 1203
19 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

19 M 2022 01502 186204 17, 19, 35 918

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

19 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

936

19 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

19 M 2022 00257 186257 19 668
19 M 2022 00906 186280 6, 17, 19 718
19 M 2022 00907 186281 6, 17, 19 723
19 M 2022 00908 186282 6, 17, 19 728
19 M 2022 00909 186283 6, 17, 19 732
19 M 2022 01964 186402 17, 19 1047
19 M 2022 02257 186423 6, 9, 11, 19,

37, 40, 42
1143

19 M 2022 01878 186463 6, 17, 19, 35 1010
19 M 2022 01750 186580 19 973
19 M 2022 02888 186600 6, 19, 22 1326
19 M 2022 01392 186605 6, 17, 19,

35, 37, 42
878

19 M 2022 01393 186607 6, 17, 19,
35, 37, 42

880

19 M 2022 01991 186702 1, 2, 3, 19,
35, 39, 40

1057

20 M 2022 01627 185851 20, 35 945
20 M 2022 02461 185880 20, 35 1207
20 M 2022 01556 185965 20, 35 927
20 M 2022 02027 185977 11, 19, 20,

39, 42, 43
1072

20 M 2022 02549 186100 20, 35 1222
20 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,

12, 14, 15,
16, 18, 20, 24

835

20 M 2022 00978 186120 10, 20,
25, 28, 35

756

20 M 2022 02269 186180 20, 25 1148
20 M 2016 05549 186313 20, 35, 42, 43 574
20 M 2022 01983 186323 20, 35 1054
20 M 2022 02045 186329 5, 8, 16, 20 1077
20 M 2021 08665 186346 20, 24, 27, 35 642
20 M 2021 02167 186372 20 630
20 M 2022 01736 186387 20, 21, 35 970
20 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

20 M 2021 03014 186393 20, 35 631
20 M 2022 00939 186442 20, 35, 40 743
20 M 2022 02838 186458 20 1314
20 M 2022 01828 186515 14, 16,

20, 28, 42
994
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Clase NISA pag.

20 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

20 M 2022 02487 186585 9, 12, 20,
21, 35

1210

20 M 2022 01931 186696 20 1037
20 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

21 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,
17, 19, 21,
35, 37, 39

738

21 M 2022 01524 186191 21 922
21 M 2022 01677 186314 21, 35 954
21 M 2022 01337 186315 21, 35 856
21 M 2022 01736 186387 20, 21, 35 970
21 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

21 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,
16, 21, 25,

35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

21 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,
11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

21 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

21 M 2022 02487 186585 9, 12, 20,
21, 35

1210

21 M 2022 01790 186692 16, 21 983
21 M 2022 02068 186704 8, 11, 21, 35 1084
22 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

22 M 2022 02888 186600 6, 19, 22 1326
22 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,

12, 22, 35
1060

22 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,
18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

23 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

23 M 2019 02457 186495 16, 23, 24,
25, 26, 27, 28

577

24 M 2019 06619 185849 14, 18, 24,
25, 28, 35

589

24 M 2022 02025 185976 24, 35, 37, 40 1071
24 M 2022 02240 186033 24, 35 1141
24 M 2022 02100 186082 24 1088
24 M 2022 01296 186166 3, 4, 5, 10,

12, 14, 15,
16, 18, 20, 24

835

24 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

24 M 2020 00761 186208 24, 25 621
24 M 2021 08665 186346 20, 24, 27, 35 642
24 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

24 M 2019 02457 186495 16, 23, 24,
25, 26, 27, 28

577

24 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,
11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

24 M 2022 02654 186536 14, 24, 25, 35 1251
24 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,

14, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

24 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,
18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

25 M 2019 06619 185849 14, 18, 24,
25, 28, 35

589

25 M 2022 02203 185908 14, 18,
25, 35, 40

1128

25 M 2022 01998 185975 14, 18, 25, 35 1057
25 M 2022 02104 185983 25, 35, 41 1088
25 M 2022 02115 185984 14, 25 1090
25 M 2022 02127 185990 9, 25 1096
25 M 2022 02158 185996 25, 35 1114



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1467

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă
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25 M 2019 07522 186010 25, 35, 41 601
25 M 2019 08074 186013 25, 35, 41 606
25 M 2022 02220 186031 25, 41, 42 1133
25 M 2022 02297 186037 3, 5, 10,

25, 28, 35
1154

25 M 2022 02339 186041 25 1183
25 M 2022 02429 186091 25 1205
25 M 2022 02533 186101 25 1220
25 M 2019 08096 186118 14, 25 606
25 M 2022 00978 186120 10, 20,

25, 28, 35
756

25 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

25 M 2022 02682 186139 25 1264
25 M 2022 00342 186119 18, 25 670
25 M 2022 02314 186170 25, 35 1174
25 M 2019 09076 186172 25 617
25 M 2022 02269 186180 20, 25 1148
25 M 2020 00761 186208 24, 25 621
25 M 2022 01569 186209 25, 28, 41 929
25 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

25 M 2019 06858 186212 25, 35 596
25 M 2022 01930 186232 18, 25, 35 1036
25 M 2022 02089 186236 25 1087
25 M 2019 06041 186287 25 584
25 M 2022 00881 186317 8, 10, 25, 28 715
25 M 2022 01976 186325 25, 35 1053
25 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

25 M 2022 01969 186401 25, 35 1048
25 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

25 M 2022 00962 186448 25, 28, 41 751
25 M 2019 02457 186495 16, 23, 24,

25, 26, 27, 28
577

25 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,
11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

25 M 2022 02654 186536 14, 24, 25, 35 1251

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

25 M 2022 02764 186590 25, 35, 42 1302
25 M 2022 03005 186478 25, 35 1339
25 M 2022 03225 186636 25, 28,

35, 38, 41
1365

25 M 2022 01156 186653 25, 35, 40 797
25 M 2022 01529 186659 25, 35, 40, 42 923
25 M 2019 08148 186674 25, 35 606
25 M 2022 03178 186686 25, 35, 41 1361
25 M 2022 01808 186701 25, 35, 41 991
25 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

25 M 2022 01480 186708 25, 35 915
25 M 2019 08542 186717 16, 25,

35, 41, 42
613

26 M 2022 01436 186015 26 910
26 M 2019 02457 186495 16, 23, 24,

25, 26, 27, 28
577

26 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

26 M 2022 03060 186689 26 1349
26 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,

26, 28, 35,
40, 41, 42, 43

1179

27 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

27 M 2021 08665 186346 20, 24, 27, 35 642
27 M 2019 02457 186495 16, 23, 24,

25, 26, 27, 28
577

27 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

27 M 2022 03161 186597 27, 31, 35 1359
27 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

28 M 2019 06619 185849 14, 18, 24,
25, 28, 35

589

28 M 2022 00325 186025 9, 28 670
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Clase NISA pag.

28 M 2022 02297 186037 3, 5, 10,
25, 28, 35

1154

28 M 2022 02361 186045 28 1192
28 M 2022 00978 186120 10, 20,

25, 28, 35
756

28 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

28 M 2022 02836 186156 7, 9, 11,
12, 28, 35

1313

28 M 2022 03068 186164 9, 14, 28, 35 1350
28 M 2022 01834 186187 28, 35 999
28 M 2022 01569 186209 25, 28, 41 929
28 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

28 M 2022 00881 186317 8, 10, 25, 28 715
28 M 2022 02372 186377 28, 35, 41 1196
28 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

28 M 2022 00962 186448 25, 28, 41 751
28 M 2022 02043 186455 28, 31 1077
28 M 2019 02457 186495 16, 23, 24,

25, 26, 27, 28
577

28 M 2022 01828 186515 14, 16,
20, 28, 42

994

28 M 2022 01248 186519 9, 28, 41 824
28 M 2022 01764 186532 16, 28, 35,

36, 41, 42
978

28 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18,

20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

28 M 2019 06322 186598 3, 28 587
28 M 2022 02691 186627 28 1266
28 M 2022 03225 186636 25, 28,

35, 38, 41
1365

28 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,
18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

28 M 2019 06400 186719 7, 12, 28,
37, 41

588

28 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,
26, 28, 35,

40, 41, 42, 43

1179

29 M 2019 04656 185842 29, 31, 35 580

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2019 06610 185890 29, 31 589
29 M 2022 01824 185902 29, 35 993
29 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39
1131

29 M 2021 07577 185938 29, 30, 35 636
29 M 2022 00772 185945 29 709
29 M 2022 00779 185946 29 711
29 M 2022 01109 185950 5, 29, 30,

31, 32, 33
793

29 M 2022 00961 185964 29, 30,
32, 33, 43

751

29 M 2022 02189 186000 29, 30,
31, 32, 35

1125

29 M 2019 08630 186012 29, 30 614
29 M 2022 02245 186034 29, 30, 32, 33 1142
29 M 2022 02312 186039 29, 35, 43 1172
29 M 2022 02366 186048 29, 30,

32, 33, 43
1193

29 M 2022 02373 186050 29 1198
29 M 2022 02172 186062 29, 30, 35, 43 1118
29 M 2022 02398 186087 29, 30, 35, 39 1201
29 M 2022 02450 186092 29, 30,

34, 39, 43
1206

29 M 2022 02725 186113 29 1287
29 M 2022 02597 186137 29 1233
29 M 2022 02835 186155 29 1312
29 M 2019 07807 186181 29, 30, 31,

32, 33, 35
603

29 M 2021 07657 186246 29, 31 638
29 M 2021 08275 186292 29, 31, 40 640
29 M 2019 08598 186310 29, 35 614
29 M 2018 07878 186311 29, 35, 43 575
29 M 2019 06109 186322 29, 35, 39, 40 585
29 M 2019 07389 186328 29, 30, 31 600
29 M 2019 07395 186330 29, 31, 32 601
29 M 2022 02943 186331 29, 30, 35 1335
29 M 2022 01643 186348 29, 30,

31, 32, 35
949

29 M 2022 01644 186349 29, 30,
31, 32, 35

950

29 M 2022 02638 186359 29 1236
29 M 2022 01843 186403 29, 35 1002
29 M 2022 01505 186428 29 918
29 M 2022 01511 186427 29 919
29 M 2021 09198 186449 29, 30, 43 657
29 M 2022 01018 186471 29, 30 783
29 M 2022 01666 186466 29 953
29 M 2022 02872 186457 29, 30 1325
29 M 2021 09094 186483 29, 30,

39, 41, 43
651



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1469

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2022 01186 186500 29, 35, 40 808
29 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

29 M 2022 02568 186520 29, 30, 43 1229
29 M 2022 03104 186521 29, 30 1353
29 M 2022 01814 186535 29, 31, 35, 39 992
29 M 2019 08379 186592 29 610
29 M 2019 07660 186593 29, 30 602
29 M 2022 01846 186603 29, 35 1003
29 M 2022 03119 186617 5, 29, 30, 32 1355
29 M 2022 03258 186634 29, 43 1366
29 M 2022 02037 186679 29, 31, 32,

35, 39, 44
1073

29 M 2022 02188 186681 29, 30,
31, 35, 39

1125

29 M 2022 01770 186700 29, 30, 35, 39 979
29 M 2022 01747 186725 29, 30, 31,

33, 35, 43
973

30 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,
31, 32, 35, 39

1131

30 M 2021 07577 185938 29, 30, 35 636
30 M 2022 01109 185950 5, 29, 30,

31, 32, 33
793

30 M 2022 00961 185964 29, 30,
32, 33, 43

751

30 M 2022 02186 185999 30 1125
30 M 2022 02189 186000 29, 30,

31, 32, 35
1125

30 M 2019 08630 186012 29, 30 614
30 M 2022 00941 186020 30 750
30 M 2022 02245 186034 29, 30, 32, 33 1142
30 M 2022 02341 186042 30, 32, 43 1183
30 M 2022 02366 186048 29, 30,

32, 33, 43
1193

30 M 2022 02172 186062 29, 30, 35, 43 1118
30 M 2022 01466 186063 30, 35, 43 914
30 M 2022 01634 186072 30 948
30 M 2022 02398 186087 29, 30, 35, 39 1201
30 M 2022 02450 186092 29, 30,

34, 39, 43
1206

30 M 2022 02155 186127 30 1114
30 M 2022 02800 186151 30 1308
30 M 2022 02806 186153 30 1309
30 M 2022 00363 186176 30 688
30 M 2019 07807 186181 29, 30, 31,

32, 33, 35
603

30 M 2019 08337 186269 5, 30 609
30 M 2022 00543 186285 30, 32, 35 695

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2022 01161 186300 30, 35 801
30 M 2022 03033 186308 30, 35, 43 1344
30 M 2019 07389 186328 29, 30, 31 600
30 M 2022 02943 186331 29, 30, 35 1335
30 M 2022 02710 186345 30, 32,

35, 41, 44
1277

30 M 2022 01643 186348 29, 30,
31, 32, 35

949

30 M 2022 01644 186349 29, 30,
31, 32, 35

950

30 M 2022 01845 186351 30, 43 1002
30 M 2022 01431 186375 30, 43 909
30 M 2020 06293 186397 30, 35 628
30 M 2022 01558 186404 30 928
30 M 2021 08963 186454 30 650
30 M 2021 09035 186453 30 650
30 M 2021 09198 186449 29, 30, 43 657
30 M 2022 01018 186471 29, 30 783
30 M 2022 02872 186457 29, 30 1325
30 M 2021 09094 186483 29, 30,

39, 41, 43
651

30 M 2022 03213 186498 30 1365
30 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

30 M 2022 00976 186507 30, 35, 41, 43 754
30 M 2022 02568 186520 29, 30, 43 1229
30 M 2022 03104 186521 29, 30 1353
30 M 2022 01005 186555 30 780
30 M 2022 01006 186556 30 780
30 M 2022 01007 186557 30 780
30 M 2022 01008 186558 30 781
30 M 2022 01009 186559 30 781
30 M 2022 01010 186560 30 781
30 M 2022 01011 186561 30 781
30 M 2022 01012 186562 30 782
30 M 2022 01013 186563 30 782
30 M 2022 01014 186564 30 782
30 M 2022 01015 186565 30 782
30 M 2019 07660 186593 29, 30 602
30 M 2022 01299 186479 30, 35 852
30 M 2022 03076 186614 3, 5, 30, 35 1351
30 M 2022 03119 186617 5, 29, 30, 32 1355
30 M 2022 03125 186620 30, 32, 35 1356
30 M 2022 02016 186625 30, 43 1069
30 M 2021 08868 186628 30, 35 647
30 M 2022 01668 186635 30, 32 953
30 M 2022 03170 186640 30, 32, 35 1360
30 M 2022 03173 186641 30, 32, 35 1360
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30 M 2022 03180 186643 1, 30 1362
30 M 2022 02188 186681 29, 30,

31, 35, 39
1125

30 M 2022 01770 186700 29, 30, 35, 39 979
30 M 2019 08951 186718 30, 43 616
30 M 2022 01747 186725 29, 30, 31,

33, 35, 43
973

31 M 2019 04656 185842 29, 31, 35 580
31 M 2019 06610 185890 29, 31 589
31 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39
1131

31 M 2022 01109 185950 5, 29, 30,
31, 32, 33

793

31 M 2022 01576 185953 31 931
31 M 2022 02189 186000 29, 30,

31, 32, 35
1125

31 M 2019 06274 186177 31, 35 586
31 M 2019 07807 186181 29, 30, 31,

32, 33, 35
603

31 M 2021 07657 186246 29, 31 638
31 M 2020 02257 186262 31 626
31 M 2021 08275 186292 29, 31, 40 640
31 M 2019 07389 186328 29, 30, 31 600
31 M 2019 07395 186330 29, 31, 32 601
31 M 2022 01643 186348 29, 30,

31, 32, 35
949

31 M 2022 01644 186349 29, 30,
31, 32, 35

950

31 M 2022 02143 186357 31, 35 1107
31 M 2022 02043 186455 28, 31 1077
31 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

31 M 2022 02664 186502 31 1262
31 M 2022 02663 186503 31 1262
31 M 2022 01814 186535 29, 31, 35, 39 992
31 M 2022 03161 186597 27, 31, 35 1359
31 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

31 M 2022 02037 186679 29, 31, 32,
35, 39, 44

1073

31 M 2022 02188 186681 29, 30,
31, 35, 39

1125

31 M 2022 01747 186725 29, 30, 31,
33, 35, 43

973

32 M 2022 02034 185883 32 1073
32 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39
1131

32 M 2022 01109 185950 5, 29, 30,
31, 32, 33

793

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2022 02168 185959 32 1117
32 M 2022 00961 185964 29, 30,

32, 33, 43
751

32 M 2022 02189 186000 29, 30,
31, 32, 35

1125

32 M 2022 02245 186034 29, 30, 32, 33 1142
32 M 2022 02341 186042 30, 32, 43 1183
32 M 2022 02366 186048 29, 30,

32, 33, 43
1193

32 M 2022 02396 186055 32, 35 1201
32 M 2019 07807 186181 29, 30, 31,

32, 33, 35
603

32 M 2021 08731 186206 32 643
32 M 2022 00543 186285 30, 32, 35 695
32 M 2022 00719 186306 32 703
32 M 2019 07395 186330 29, 31, 32 601
32 M 2022 02710 186345 30, 32,

35, 41, 44
1277

32 M 2022 01643 186348 29, 30,
31, 32, 35

949

32 M 2022 01644 186349 29, 30,
31, 32, 35

950

32 M 2022 02425 186493 32 1204
32 M 2022 01809 186599 32, 33 992
32 M 2022 03119 186617 5, 29, 30, 32 1355
32 M 2022 03125 186620 30, 32, 35 1356
32 M 2022 01668 186635 30, 32 953
32 M 2022 03170 186640 30, 32, 35 1360
32 M 2022 03173 186641 30, 32, 35 1360
32 M 2022 02037 186679 29, 31, 32,

35, 39, 44
1073

33 M 2020 00755 185873 33, 35 620
33 M 2020 00756 185874 33, 35 620
33 M 2022 02303 185913 33, 35, 43 1169
33 M 2022 01109 185950 5, 29, 30,

31, 32, 33
793

33 M 2022 01745 185962 33 972
33 M 2022 00961 185964 29, 30,

32, 33, 43
751

33 M 2021 08840 186007 33 645
33 M 2022 01312 186014 33, 43, 44 853
33 M 2022 02245 186034 29, 30, 32, 33 1142
33 M 2022 02366 186048 29, 30,

32, 33, 43
1193

33 M 2022 02567 186105 33 1228
33 M 2022 02570 186106 33 1229
33 M 2022 02572 186107 33 1229
33 M 2022 02237  186128 33, 35, 39 1140
33 M 2021 08395 186171 33, 35 640
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33 M 2019 07807 186181 29, 30, 31,
32, 33, 35

603

33 M 2022 00987 186198 33 764
33 M 2020 04800 186205 33 627
33 M 2022 01249 186225 33 825
33 M 2022 01571 186240 33 930
33 M 2022 01647 186244 33 952
33 M 2022 02631 186245 33 1236
33 M 2019 07915 186271 33 604
33 M 2022 01179 186286 33, 35, 43 805
33 M 2019 06792 186293 33 595
33 M 2022 00738 186473 33 707
33 M 2021 09240 186474 33 658
33 M 2022 00972 186509 33, 35, 41, 43 752
33 M 2022 01809 186599 32, 33 992
33 M 2022 03175 186642 33 1361
33 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

33 M 2022 02323 186664 33 1177
33 M 2022 02302 186716 33 1169
33 M 2022 01747 186725 29, 30, 31,

33, 35, 43
973

34 M 2019 05017 185858 34, 35 581
34 M 2022 01743 186058 34 971
34 M 2022 01961 186059 34 1046
34 M 2022 00903 186083 34 718
34 M 2022 01900 186084 34 1032
34 M 2022 01740 186085 34 971
34 M 2022 02450 186092 29, 30,

34, 39, 43
1206

34 M 2019 09100 186199 34 618
34 M 2022 01330 186207 34 856
34 M 2022 01775 186272 34 980
34 M 2022 02855 186388 34 1325
34 M 2022 02915 186445 34 1332
34 M 2022 01751 186501 3, 4, 6, 8, 9,

11, 16, 21,
24, 25, 29,
30, 31, 34

974

34 M 2022 00846 186518 34 713
34 M 2022 02934 186576 6, 8, 9, 10, 12,

14, 16, 18,
20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 34

1332

35 M 2019 04656 185842 29, 31, 35 580
35 M 2022 01945 185846 16, 35,

38, 41, 42
1044

35 M 2022 01066 185847 35, 36, 37, 42 788
35 M 2022 02486 185848 35, 36, 43 1209

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2019 06619 185849 14, 18, 24,
25, 28, 35

589

35 M 2022 01627 185851 20, 35 945
35 M 2022 01825 185852 3, 35 994
35 M 2022 01282 185853 35, 36 830
35 M 2022 01284 185854 35, 36 830
35 M 2022 01322 185856 35 854
35 M 2022 00321 185857 35, 38, 41 670
35 M 2019 05017 185858 34, 35 581
35 M 2019 04978 185859 35 581
35 M 2022 01003 185862 3, 16, 35 779
35 M 2022 01413 185863 35 883
35 M 2017 00560 185867 35, 41 574
35 M 2022 00988 185871 35, 42 764
35 M 2022 01221 185872 35, 39 822
35 M 2020 00755 185873 33, 35 620
35 M 2020 00756 185874 33, 35 620
35 M 2022 00499 185877 35, 38, 41 691
35 M 2022 00570 185876 35, 38, 41 697
35 M 2022 00724 185878 35, 38, 41, 43 704
35 M 2022 02461 185880 20, 35 1207
35 M 2019 05646 185881 35, 36 583
35 M 2019 06902 185882 35, 36 596
35 M 2020 01289 185886 35, 36,

41, 44, 45
621

35 M 2020 01290 185887 35, 36,
41, 44, 45

622

35 M 2020 01291 185888 35, 36,
41, 44, 45

624

35 M 2019 04387 185891 9, 35 580
35 M 2022 01411 185900 3, 5, 35 882
35 M 2022 00745 185901 35 708
35 M 2022 01824 185902 29, 35 993
35 M 2022 01173 185905 35, 41 805
35 M 2022 02133 185906 9, 35, 42 1100
35 M 2022 02161 185907 17, 19, 35 1116
35 M 2022 02203 185908 14, 18,

25, 35, 40
1128

35 M 2022 02206 185909 35, 39 1131
35 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39
1131

35 M 2022 02225 185911 35, 44 1134
35 M 2022 02303 185913 33, 35, 43 1169
35 M 2022 01464 185917 3, 5, 35 913
35 M 2021 08929 185921 35, 36, 38,

41, 42, 44
648

35 M 2022 02160 185932 35, 44 1115
35 M 2022 02739 185936 35 1291
35 M 2022 02086 185937 16, 35, 41 1086
35 M 2021 07577 185938 29, 30, 35 636
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35 M 2022 00860 185947 16, 35, 41, 43 714
35 M 2022 00919 185948 35 737
35 M 2022 01218 185951 5, 35, 38,

41, 44
813

35 M 2022 01695 185955 4, 35 957
35 M 2022 01697 185956 4, 35 958
35 M 2019 06783 185960 35, 41 593
35 M 2022 02263 185963 16, 35, 41 1148
35 M 2022 01556 185965 20, 35 927
35 M 2022 01830 185969 4, 35, 39 997
35 M 2022 01852 185970 8, 13, 35 1004
35 M 2022 01869 185971 35, 36, 37, 43 1010
35 M 2022 01911 185972 35 1032
35 M 2022 01998 185975 14, 18, 25, 35 1057
35 M 2022 02025 185976 24, 35, 37, 40 1071
35 M 2022 01349 185978 35 862
35 M 2022 02104 185983 25, 35, 41 1088
35 M 2022 02120 185985 9, 35, 39 1090
35 M 2022 02121 185986 35 1092
35 M 2022 02122 185987 9, 35, 42 1092
35 M 2022 02125 185988 9, 35, 42 1094
35 M 2022 02126 185989 9, 35, 42 1095
35 M 2022 02141 185992 35 1103
35 M 2022 02142 185993 35 1105
35 M 2022 02148 185994 9, 35, 42 1111
35 M 2022 02149 185995 9, 35, 42 1113
35 M 2022 02158 185996 25, 35 1114
35 M 2022 02162 185997 17, 19, 35 1116
35 M 2022 02166 185998 17, 19, 35 1117
35 M 2022 02189 186000 29, 30,

31, 32, 35
1125

35 M 2022 02191 186001 9, 35, 42 1126
35 M 2019 07522 186010 25, 35, 41 601
35 M 2019 08074 186013 25, 35, 41 606
35 M 2019 07145 186016 35, 41 599
35 M 2019 08722 186023 35, 36 615
35 M 2022 01939 186027 35, 42, 43 1043
35 M 2022 00837 186030 9, 35, 42 712
35 M 2022 02240 186033 24, 35 1141
35 M 2022 02273 186035 35, 36, 37 1149
35 M 2022 02296 186036 35, 41, 43 1153
35 M 2022 02297 186037 3, 5, 10,

25, 28, 35
1154

35 M 2022 02298 186038 5, 10, 35 1155
35 M 2022 02312 186039 29, 35, 43 1172
35 M 2022 02318 186040 35, 41, 42 1175
35 M 2022 02353 186043 9, 35 1190
35 M 2022 02360 186044 35 1192
35 M 2022 02365 186047 10, 35,

41, 42, 44
1193

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2022 02367 186049 35, 36 1194
35 M 2022 02379 186052 16, 35,

36, 41, 45
1199

35 M 2022 02389 186054 35, 43 1200
35 M 2022 02396 186055 32, 35 1201
35 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

35 M 2022 02172 186062 29, 30, 35, 43 1118
35 M 2022 01466 186063 30, 35, 43 914
35 M 2022 02129 186064 6, 19, 35, 40 1097
35 M 2022 02995 186066 35, 42 1337
35 M 2022 01746 186069 35 972
35 M 2022 01733 186070 9, 35, 38, 42 965
35 M 2019 08958 186071 11, 35, 37 617
35 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,

17, 19, 35, 37
608

35 M 2019 07669 186074 35, 41, 44 602
35 M 2021 06704 186077 35 635
35 M 2022 01795 186080 7, 11, 35 983
35 M 2022 01965 186086 35 1047
35 M 2022 02398 186087 29, 30, 35, 39 1201
35 M 2022 02411 186088 35, 41 1203
35 M 2022 02413 186089 1, 19, 35, 41 1203
35 M 2022 02426 186090 35 1205
35 M 2022 02474 186093 3, 5, 10,

35, 44
1208

35 M 2022 02510 186096 35, 38, 41 1215
35 M 2022 02516 186097 35, 38, 41 1217
35 M 2022 02517 186098 35, 38, 41 1217
35 M 2022 02549 186100 20, 35 1222
35 M 2022 02560 186103 35 1226
35 M 2022 02564 186104 35, 41 1227
35 M 2022 02704 186111 35, 44 1276
35 M 2022 02744 186116 5, 35 1292
35 M 2022 02748 186117 9, 35 1293
35 M 2022 00978 186120 10, 20,

25, 28, 35
756

35 M 2022 01700 186123 4, 35 961
35 M 2022 01829 186125 4, 35, 39 995
35 M 2022 02139 186126 35, 42 1103
35 M 2022 02237  186128 33, 35, 39 1140
35 M 2022 02507 186130 35, 38, 41 1214
35 M 2022 02508 186131 35, 38, 41 1215
35 M 2022 01737 186167 35 970
35 M 2022 02514 186132 35, 38, 41 1216



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1473

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

35 M 2022 02757 186142 14, 35 1294
35 M 2022 02759 186143 14, 35 1297
35 M 2022 02760 186144 35, 38, 41 1300
35 M 2022 02761 186145 35, 38, 41 1301
35 M 2022 02762 186146 35, 38, 41 1301
35 M 2022 02763 186147 35, 38, 41 1302
35 M 2022 02775 186148 35, 41, 42, 44 1304
35 M 2022 02781 186149 35, 41, 42 1306
35 M 2022 02805 186152 35, 38, 41, 42 1308
35 M 2022 02836 186156 7, 9, 11,

12, 28, 35
1313

35 M 2022 02880 186157 35 1326
35 M 2022 03008 186159 35, 44 1343
35 M 2022 03045 186161 35, 36, 37 1345
35 M 2022 03056 186162 35, 42 1348
35 M 2022 03057 186163 5, 35 1349
35 M 2022 03068 186164 9, 14, 28, 35 1350
35 M 2022 01586 186121 35, 41, 43 933
35 M 2022 01699 186122 4, 35 960
35 M 2022 02314 186170 25, 35 1174
35 M 2021 08395 186171 33, 35 640
35 M 2019 06274 186177 31, 35 586
35 M 2019 07807 186181 29, 30, 31,

32, 33, 35
603

35 M 2019 06706 186182 35, 37, 43, 45 591
35 M 2019 08352 186183 35 610
35 M 2022 02490 186184 35, 41 1210
35 M 2022 01273 186186 9, 16, 35,

38, 41, 42
828

35 M 2022 01834 186187 28, 35 999
35 M 2019 07013 186192 35, 36, 41, 42 598
35 M 2019 06718 186194 9, 16, 35,

36, 41, 45
592

35 M 2019 06717 186195 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

35 M 2019 06720 186196 9, 16, 35,
36, 41, 45

593

35 M 2022 01319 186200 35, 42, 45 854
35 M 2021 08750 186203 2, 16, 35 643
35 M 2022 01502 186204 17, 19, 35 918
35 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

35 M 2022 01516 186211 7, 8, 35 919

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2019 06858 186212 25, 35 596
35 M 2022 00888 186213 35, 41, 44, 45 716
35 M 2022 01594 186214 35, 38, 41 935
35 M 2022 01591 186215 35, 38, 41 934
35 M 2022 01593 186216 35, 38, 41 935
35 M 2022 01592 186217 35, 38, 41 935
35 M 2022 01590 186218 35, 38, 41 934
35 M 2022 00231 186222 35, 36,

41, 44, 45
659

35 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

936

35 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

35 M 2022 02557 186227 3, 5, 16, 35 1225
35 M 2022 02554 186228 3, 5, 16, 35 1224
35 M 2022 02551 186229 3, 5, 16, 35 1223
35 M 2022 02546 186230 3, 5, 16, 35 1222
35 M 2022 01930 186232 18, 25, 35 1036
35 M 2022 01987 186234 35, 41 1055
35 M 2022 01171 186235 35, 41, 42, 43 803
35 M 2022 01172 186237 35, 41, 42, 43 804
35 M 2022 02547 186242 9, 35, 41, 44 1222
35 M 2022 01638 186247 8, 35 948
35 M 2022 00887 186248 35, 41, 44, 45 716
35 M 2022 02145 186251 35, 36, 37,

41, 43, 45
1109

35 M 2022 02351 186253 35, 36, 37,
41, 43, 45

1187

35 M 2022 02144 186254 35, 36, 37,
41, 43, 45

1108

35 M 2022 01254 186256 6, 7, 8,
9, 11, 35

825

35 M 2021 08866 186258 35, 43 646
35 M 2022 02134 186261 9, 35 1101
35 M 2022 01077 186263 35 788
35 M 2022 02716 186264 1, 5, 9, 35, 41 1278
35 M 2022 02717 186265 9, 35, 38,

41, 42
1283

35 M 2019 08943 186267 9, 35, 42 615
35 M 2019 08944 186268 9, 35, 42 616
35 M 2022 02823 186276 7, 8, 35, 44 1311
35 M 2022 01762 186277 35, 42, 44 976
35 M 2019 08383 186279 16, 35, 39, 42 610
35 M 2022 01606 186284 35, 36 939
35 M 2022 00543 186285 30, 32, 35 695
35 M 2022 01179 186286 33, 35, 43 805
35 M 2022 01624 186288 35 944
35 M 2022 02555 186290 3, 5, 16, 35 1225
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35 M 2022 02552 186291 3, 5, 16, 35 1224
35 M 2022 02844 186294 35, 41, 44 1316
35 M 2022 02849 186295 35, 37, 39,

41, 43, 44
1320

35 M 2022 02843 186296 35, 43 1315
35 M 2022 01184 186297 35, 38, 41 806
35 M 2021 07685 186298 35 638
35 M 2022 01161 186300 30, 35 801
35 M 2022 02326 186301 35, 43 1177
35 M 2022 02330 186302 35, 37 1178
35 M 2022 02226 186305 35, 38, 41 1137
35 M 2022 03033 186308 30, 35, 43 1344
35 M 2019 08598 186310 29, 35 614
35 M 2018 07878 186311 29, 35, 43 575
35 M 2018 00857 186312 35, 41 575
35 M 2016 05549 186313 20, 35, 42, 43 574
35 M 2022 01677 186314 21, 35 954
35 M 2022 01337 186315 21, 35 856
35 M 2022 00894 186319 1, 5, 35 716
35 M 2019 08239 186320 11, 12, 35, 37 607
35 M 2019 06109 186322 29, 35, 39, 40 585
35 M 2022 01983 186323 20, 35 1054
35 M 2022 01976 186325 25, 35 1053
35 M 2022 02943 186331 29, 30, 35 1335
35 M 2022 03047 186332 35, 38, 41 1346
35 M 2022 00990 186333 35, 38, 41 765
35 M 2022 01958 186334 35 1046
35 M 2022 01953 186335 35 1045
35 M 2022 01959 186336 35 1046
35 M 2022 01036 186344 35 784
35 M 2022 02710 186345 30, 32,

35, 41, 44
1277

35 M 2021 08665 186346 20, 24, 27, 35 642
35 M 2022 01643 186348 29, 30,

31, 32, 35
949

35 M 2022 01644 186349 29, 30,
31, 32, 35

950

35 M 2022 01091 186350 35 791
35 M 2022 01796 186352 35, 36, 37 991
35 M 2019 06085 186353 35 585
35 M 2022 01382 186354 5, 35 877
35 M 2022 02143 186357 31, 35 1107
35 M 2022 02057 186358 35, 40 1079
35 M 2021 08705 186360 14, 35, 36 642
35 M 2022 02041 186364 35, 37, 45 1077
35 M 2022 02028 186365 35, 36, 37 1072
35 M 2022 02058 186370 35 1080
35 M 2022 00775 186374 35, 38 709
35 M 2022 00992 186376 35, 42 766
35 M 2022 02372 186377 28, 35, 41 1196

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2022 02329 186379 16, 35,
41, 42, 43

1178

35 M 2022 02352 186385 35, 41 1189
35 M 2019 06972 186190 35, 41 597
35 M 2022 01736 186387 20, 21, 35 970
35 M 2022 02628 186390 5, 35 1235
35 M 2021 04744 186394 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 16,
17, 20, 21, 22,
24, 25, 28, 35

632

35 M 2020 06293 186397 30, 35 628
35 M 2021 03014 186393 20, 35 631
35 M 2022 01969 186401 25, 35 1048
35 M 2022 01843 186403 29, 35 1002
35 M 2022 00355 186408 9, 35, 41, 42 673
35 M 2021 08403 186409 6, 35 640
35 M 2021 06264 186410 35 634
35 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

35 M 2022 01087 186415 9, 16, 35,
38, 41, 42

790

35 M 2022 01443 186436 9, 35 910
35 M 2022 01728 186426 35, 41 964
35 M 2022 01881 186425 9, 11, 35 1021
35 M 2022 01272 186439 35 827
35 M 2022 00939 186442 20, 35, 40 743
35 M 2022 01915 186443 35 1034
35 M 2021 09182 186450 5, 10, 35 655
35 M 2022 01310 186447 35, 36 852
35 M 2022 01878 186463 6, 17, 19, 35 1010
35 M 2022 00661 186476 35, 41, 44 701
35 M 2019 05617 186489 35, 37 582
35 M 2019 01598 186488 35, 37 577
35 M 2016 03949 186491 35 573
35 M 2019 06291 186492 16, 35, 41 587
35 M 2022 01186 186500 29, 35, 40 808
35 M 2022 01291 186506 14, 35 831
35 M 2022 00976 186507 30, 35, 41, 43 754
35 M 2022 00983 186508 16, 35, 38,

39, 41, 42, 43
758

35 M 2022 00972 186509 33, 35, 41, 43 752
35 M 2022 00985 186510 16, 35,

38, 41, 42
760

35 M 2022 01703 186511 35, 38, 41 963
35 M 2022 01702 186512 35, 38, 41 963
35 M 2022 02737 186516 9, 12, 16,

35, 42
1290
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35 M 2022 01764 186532 16, 28, 35,
36, 41, 42

978

35 M 2022 01935 186534 9, 35 1043
35 M 2022 01814 186535 29, 31, 35, 39 992
35 M 2022 02654 186536 14, 24, 25, 35 1251
35 M 2022 02845 186537 35, 41, 43 1318
35 M 2022 02532 186538 35, 43 1219
35 M 2022 02000 186541 35, 36 1058
35 M 2022 02001 186542 35, 36 1058
35 M 2022 02002 186543 35, 36 1059
35 M 2022 02003 186544 35, 36 1059
35 M 2022 02004 186545 35, 36 1059
35 M 2022 02005 186546 35, 36 1059
35 M 2022 02006 186547 35, 36 1060
35 M 2022 02007 186548 35, 36 1060
35 M 2022 02085 186549 35 1085
35 M 2022 02703 186554 35, 44 1275
35 M 2022 01752 186568 3, 9, 11,

16, 18, 35
975

35 M 2022 00293 186569 35 669
35 M 2022 02705 186571 35 1276
35 M 2022 00477 186572 35, 41 690
35 M 2022 01139 186573 9, 35, 36,

37, 41
795

35 M 2022 03371 186575 35, 42 1368
35 M 2022 01848 186581 8, 13, 35 1003
35 M 2022 01851 186582 8, 13, 35 1004
35 M 2022 02487 186585 9, 12, 20,

21, 35
1210

35 M 2022 02502 186586 16, 35 1214
35 M 2022 02743 186589 5, 35 1291
35 M 2022 02626 186110 7, 35 1235
35 M 2022 02594 186109 35, 36, 37, 42 1232
35 M 2022 02764 186590 25, 35, 42 1302
35 M 2022 02777 186591 35, 36, 39,

40, 41, 42
1305

35 M 2022 01978 186595 35, 36 1053
35 M 2022 02405 186596 35, 41, 43 1202
35 M 2022 03161 186597 27, 31, 35 1359
35 M 2022 01846 186603 29, 35 1003
35 M 2022 01392 186605 6, 17, 19,

35, 37, 42
878

35 M 2019 07014 186477 35, 41 598
35 M 2022 03005 186478 25, 35 1339
35 M 2022 01299 186479 30, 35 852
35 M 2022 01393 186607 6, 17, 19,

35, 37, 42
880

35 M 2022 02175 186608 35, 36 1123
35 M 2022 03076 186614 3, 5, 30, 35 1351
35 M 2022 03082 186615 35, 36, 37 1352

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2022 03125 186620 30, 32, 35 1356
35 M 2022 02111 186626 35, 41 1089
35 M 2021 08868 186628 30, 35 647
35 M 2022 03225 186636 25, 28,

35, 38, 41
1365

35 M 2019 07026 186637 3, 35, 44 599
35 M 2022 03170 186640 30, 32, 35 1360
35 M 2022 03173 186641 30, 32, 35 1360
35 M 2022 03185 186644 16, 35, 41 1362
35 M 2022 03206 186645 35, 36, 37 1363
35 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

35 M 2022 02250 186650 35, 43 1142
35 M 2022 01156 186653 25, 35, 40 797
35 M 2021 08816 186655 35 645
35 M 2022 02014 186656 6, 7, 8, 9, 11,

12, 22, 35
1060

35 M 2022 01529 186659 25, 35, 40, 42 923
35 M 2022 01920 186661 7, 35 1035
35 M 2022 03310 186667 12, 35, 42 1367
35 M 2022 03349 186668 35, 44 1368
35 M 2022 02258 186671 35, 38, 41 1146
35 M 2022 02539 186672 16, 35,

38, 41, 42
1220

35 M 2019 08148 186674 25, 35 606
35 M 2019 05858 186677 7, 12, 35 584
35 M 2019 06158 186678 9, 35 586
35 M 2022 02037 186679 29, 31, 32,

35, 39, 44
1073

35 M 2022 02188 186681 29, 30,
31, 35, 39

1125

35 M 2022 01786 186683 35 982
35 M 2022 03178 186686 25, 35, 41 1361
35 M 2022 03234 186687 35, 37 1366
35 M 2022 03152 186694 35, 36, 37 1358
35 M 2022 01651 186695 35 952
35 M 2022 02169 186697 35 1118
35 M 2022 02233 186698 35, 39, 43 1139
35 M 2022 02232 186699 35, 39, 43 1139
35 M 2022 01770 186700 29, 30, 35, 39 979
35 M 2022 01808 186701 25, 35, 41 991
35 M 2022 01991 186702 1, 2, 3, 19,

35, 39, 40
1057

35 M 2022 02051 186703 14, 35 1078
35 M 2022 02068 186704 8, 11, 21, 35 1084
35 M 2022 02300 186705 6, 8, 9, 10, 14,

18, 20, 22, 24,
25, 27, 28, 35

1157

35 M 2022 01480 186708 25, 35 915
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35 M 2022 01542 186710 35, 36,
38, 41, 42

927

35 M 2019 08593 186715 35 613
35 M 2019 08542 186717 16, 25,

35, 41, 42
613

35 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,
26, 28, 35,

40, 41, 42, 43

1179

35 M 2022 01747 186725 29, 30, 31,
33, 35, 43

973

35 M 2022 00694 186726 3, 35 702
36 M 2022 01066 185847 35, 36, 37, 42 788
36 M 2022 02486 185848 35, 36, 43 1209
36 M 2022 01282 185853 35, 36 830
36 M 2022 01284 185854 35, 36 830
36 M 2019 05646 185881 35, 36 583
36 M 2019 06902 185882 35, 36 596
36 M 2020 01289 185886 35, 36,

41, 44, 45
621

36 M 2020 01290 185887 35, 36,
41, 44, 45

622

36 M 2020 01291 185888 35, 36,
41, 44, 45

624

36 M 2019 08301 185892 36, 37 608
36 M 2022 02672 185893 36, 41, 42 1262
36 M 2021 08929 185921 35, 36, 38,

41, 42, 44
648

36 M 2022 01339 185939 9, 16, 36, 41 858
36 M 2022 01341 185940 9, 16, 36, 41 859
36 M 2022 01343 185941 9, 16, 36, 41 860
36 M 2022 01344 185942 9, 16, 36, 41 861
36 M 2022 01345 185943 9, 16, 36, 41 861
36 M 2022 01869 185971 35, 36, 37, 43 1010
36 M 2022 02067 185982 36 1084
36 M 2022 02131 185991 36 1098
36 M 2019 09178 186005 36, 37, 43 618
36 M 2022 00981 186022 36, 37 757
36 M 2019 08722 186023 35, 36 615
36 M 2022 02273 186035 35, 36, 37 1149
36 M 2022 02367 186049 35, 36 1194
36 M 2022 02379 186052 16, 35,

36, 41, 45
1199

36 M 2022 02183 186065 36 1124
36 M 2022 02688 186081 36 1265
36 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2022 03045 186161 35, 36, 37 1345
36 M 2019 07175 186174 36, 45 600
36 M 2019 07174 186175 36, 4536, 45 599
36 M 2019 07174 186175 36, 4536, 45 599
36 M 2021 02862 186178 36 630
36 M 2019 07013 186192 35, 36, 41, 42 598
36 M 2019 06718 186194 9, 16, 35,

36, 41, 45
592

36 M 2019 06717 186195 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

36 M 2019 06720 186196 9, 16, 35,
36, 41, 45

593

36 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,
28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

36 M 2022 00231 186222 35, 36,
41, 44, 45

659

36 M 2022 02145 186251 35, 36, 37,
41, 43, 45

1109

36 M 2019 09236 186252 36, 37 618
36 M 2022 02351 186253 35, 36, 37,

41, 43, 45
1187

36 M 2022 02144 186254 35, 36, 37,
41, 43, 45

1108

36 M 2022 01606 186284 35, 36 939
36 M 2022 01157 186289 5, 10, 36,

41, 44
799

36 M 2022 01796 186352 35, 36, 37 991
36 M 2021 08705 186360 14, 35, 36 642
36 M 2022 02028 186365 35, 36, 37 1072
36 M 2022 01755 186366 36 975
36 M 2022 00199 186373 36 658
36 M 2021 08772 186380 36 644
36 M 2022 01381 186412 9, 36 877
36 M 2022 01310 186447 35, 36 852
36 M 2022 01879 186462 36, 37, 39 1021
36 M 2019 01562 186487 36 577
36 M 2019 02717 186486 36 578
36 M 2019 03539 186485 36 578
36 M 2019 03583 186484 36 579
36 M 2022 00465 186523 36, 39,

41, 44, 45
689

36 M 2022 01764 186532 16, 28, 35,
36, 41, 42

978

36 M 2022 02000 186541 35, 36 1058
36 M 2022 02001 186542 35, 36 1058
36 M 2022 02002 186543 35, 36 1059
36 M 2022 02003 186544 35, 36 1059
36 M 2022 02004 186545 35, 36 1059
36 M 2022 02005 186546 35, 36 1059
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Clase NISA pag.

36 M 2022 02006 186547 35, 36 1060
36 M 2022 02007 186548 35, 36 1060
36 M 2022 01139 186573 9, 35, 36,

37, 41
795

36 M 2022 02594 186109 35, 36, 37, 42 1232
36 M 2022 02777 186591 35, 36, 39,

40, 41, 42
1305

36 M 2022 01978 186595 35, 36 1053
36 M 2022 02175 186608 35, 36 1123
36 M 2022 03082 186615 35, 36, 37 1352
36 M 2022 02598 186624 36, 37, 39,

41, 43, 44, 45
1234

36 M 2022 03206 186645 35, 36, 37 1363
36 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

36 M 2022 01927 186660 36, 37 1036
36 M 2019 08238 186673 36 607
36 M 2022 01360 186675 9, 36, 42 875
36 M 2022 03152 186694 35, 36, 37 1358
36 M 2022 01542 186710 35, 36,

38, 41, 42
927

37 M 2022 01066 185847 35, 36, 37, 42 788
37 M 2022 02496 185850 37, 39, 43 1211
37 M 2022 01892 185860 37, 41, 42, 45 1031
37 M 2022 01361 185879 37 876
37 M 2019 08301 185892 36, 37 608
37 M 2022 01869 185971 35, 36, 37, 43 1010
37 M 2022 02025 185976 24, 35, 37, 40 1071
37 M 2019 09178 186005 36, 37, 43 618
37 M 2022 01471 186009 37 914
37 M 2022 00981 186022 36, 37 757
37 M 2022 02273 186035 35, 36, 37 1149
37 M 2022 02385 186053 12, 37 1200
37 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

37 M 2019 08958 186071 11, 35, 37 617
37 M 2019 08289 186073 2, 6, 8, 11,

17, 19, 35, 37
608

37 M 2019 07997 186076 19, 37 604
37 M 2022 02735 186114 37 1288
37 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

37 M 2022 03045 186161 35, 36, 37 1345
37 M 2019 06706 186182 35, 37, 43, 45 591

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

936

37 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

37 M 2022 02145 186251 35, 36, 37,
41, 43, 45

1109

37 M 2019 09236 186252 36, 37 618
37 M 2022 02351 186253 35, 36, 37,

41, 43, 45
1187

37 M 2022 02144 186254 35, 36, 37,
41, 43, 45

1108

37 M 2022 02849 186295 35, 37, 39,
41, 43, 44

1320

37 M 2022 02330 186302 35, 37 1178
37 M 2022 02518 186309 37 1218
37 M 2019 08239 186320 11, 12, 35, 37 607
37 M 2022 01796 186352 35, 36, 37 991
37 M 2022 02041 186364 35, 37, 45 1077
37 M 2022 02028 186365 35, 36, 37 1072
37 M 2022 02708 186378 7, 8, 10, 37 1277
37 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

37 M 2022 02257 186423 6, 9, 11, 19,
37, 40, 42

1143

37 M 2022 00715 186438 37 702
37 M 2021 09179 186451 37, 39 655
37 M 2022 01879 186462 36, 37, 39 1021
37 M 2019 05617 186489 35, 37 582
37 M 2019 01598 186488 35, 37 577
37 M 2022 02989 186540 37, 44, 45 1337
37 M 2022 01139 186573 9, 35, 36,

37, 41
795

37 M 2022 02594 186109 35, 36, 37, 42 1232
37 M 2022 02819 186594 37 1311
37 M 2022 01392 186605 6, 17, 19,

35, 37, 42
878

37 M 2022 01393 186607 6, 17, 19,
35, 37, 42

880

37 M 2022 02971 186613 37 1336
37 M 2022 03082 186615 35, 36, 37 1352
37 M 2022 02598 186624 36, 37, 39,

41, 43, 44, 45
1234

37 M 2022 03206 186645 35, 36, 37 1363
37 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

37 M 2022 01927 186660 36, 37 1036
37 M 2022 02305 186662 37 1170
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Clase NISA pag.

37 M 2022 02511 186682 37 1216
37 M 2022 03234 186687 35, 37 1366
37 M 2022 02223 186688 37 1133
37 M 2022 03152 186694 35, 36, 37 1358
37 M 2019 06400 186719 7, 12, 28,

37, 41
588

38 M 2022 01945 185846 16, 35,
38, 41, 42

1044

38 M 2022 00321 185857 35, 38, 41 670
38 M 2019 02778 185864 38, 41 578
38 M 2022 00499 185877 35, 38, 41 691
38 M 2022 00570 185876 35, 38, 41 697
38 M 2022 00724 185878 35, 38, 41, 43 704
38 M 2021 08929 185921 35, 36, 38,

41, 42, 44
648

38 M 2022 01218 185951 5, 35, 38,
41, 44

813

38 M 2022 01733 186070 9, 35, 38, 42 965
38 M 2022 02510 186096 35, 38, 41 1215
38 M 2022 02516 186097 35, 38, 41 1217
38 M 2022 02517 186098 35, 38, 41 1217
38 M 2022 02507 186130 35, 38, 41 1214
38 M 2022 02508 186131 35, 38, 41 1215
38 M 2022 02514 186132 35, 38, 41 1216
38 M 2022 02760 186144 35, 38, 41 1300
38 M 2022 02761 186145 35, 38, 41 1301
38 M 2022 02762 186146 35, 38, 41 1301
38 M 2022 02763 186147 35, 38, 41 1302
38 M 2022 02805 186152 35, 38, 41, 42 1308
38 M 2022 01273 186186 9, 16, 35,

38, 41, 42
828

38 M 2022 01594 186214 35, 38, 41 935
38 M 2022 01591 186215 35, 38, 41 934
38 M 2022 01593 186216 35, 38, 41 935
38 M 2022 01592 186217 35, 38, 41 935
38 M 2022 01590 186218 35, 38, 41 934
38 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,

35, 37, 38,
39, 40, 42

936

38 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

38 M 2022 02717 186265 9, 35, 38,
41, 42

1283

38 M 2022 01184 186297 35, 38, 41 806
38 M 2022 02226 186305 35, 38, 41 1137
38 M 2022 03047 186332 35, 38, 41 1346
38 M 2022 00990 186333 35, 38, 41 765
38 M 2022 00775 186374 35, 38 709

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2022 01087 186415 9, 16, 35,
38, 41, 42

790

38 M 2022 00993 186444 38, 42 767
38 M 2022 00983 186508 16, 35, 38,

39, 41, 42, 43
758

38 M 2022 00985 186510 16, 35,
38, 41, 42

760

38 M 2022 01703 186511 35, 38, 41 963
38 M 2022 01702 186512 35, 38, 41 963
38 M 2022 02308 186529 38 1171
38 M 2022 01863 186574 9, 38 1009
38 M 2022 02251 186633 38 1143
38 M 2022 03225 186636 25, 28,

35, 38, 41
1365

38 M 2022 02053 186663 38, 44 1079
38 M 2022 02258 186671 35, 38, 41 1146
38 M 2022 02539 186672 16, 35,

38, 41, 42
1220

38 M 2022 01542 186710 35, 36,
38, 41, 42

927

38 M 2022 03497 186720 10, 38, 41, 44 1369
39 M 2022 02496 185850 37, 39, 43 1211
39 M 2022 01221 185872 35, 39 822
39 M 2022 02206 185909 35, 39 1131
39 M 2022 02218 185910 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39
1131

39 M 2022 02384 185931 39 1199
39 M 2022 01830 185969 4, 35, 39 997
39 M 2022 02027 185977 11, 19, 20,

39, 42, 43
1072

39 M 2022 02120 185985 9, 35, 39 1090
39 M 2022 00926 186057 2, 3, 6, 12,

17, 19, 21,
35, 37, 39

738

39 M 2022 02398 186087 29, 30, 35, 39 1201
39 M 2022 02450 186092 29, 30,

34, 39, 43
1206

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

39 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,
28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

39 M 2022 02324 186165 39 1177
39 M 2022 01829 186125 4, 35, 39 995
39 M 2022 02237  186128 33, 35, 39 1140
39 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
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39 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

936

39 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

39 M 2022 02485 186255 9, 39 1209
39 M 2019 08383 186279 16, 35, 39, 42 610
39 M 2022 02849 186295 35, 37, 39,

41, 43, 44
1320

39 M 2019 06109 186322 29, 35, 39, 40 585
39 M 2022 00789 186355 39 712
39 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

39 M 2021 09179 186451 37, 39 655
39 M 2022 01188 186467 16, 39, 43 809
39 M 2022 01046 186470 39 784
39 M 2022 00768 186472 16, 39, 43 708
39 M 2022 01060 186469 39 786
39 M 2022 01142 186468 9, 39, 42 795
39 M 2022 01778 186465 16, 39, 43 981
39 M 2022 01779 186464 16, 39, 43 981
39 M 2022 01879 186462 36, 37, 39 1021
39 M 2022 02039 186461 16, 39, 43 1076
39 M 2021 09094 186483 29, 30,

39, 41, 43
651

39 M 2019 06466 186494 39 588
39 M 2022 00983 186508 16, 35, 38,

39, 41, 42, 43
758

39 M 2022 00465 186523 36, 39,
41, 44, 45

689

39 M 2022 01814 186535 29, 31, 35, 39 992
39 M 2019 06651 186551 39, 41 590
39 M 2022 02777 186591 35, 36, 39,

40, 41, 42
1305

39 M 2022 02598 186624 36, 37, 39,
41, 43, 44, 45

1234

39 M 2022 01365 186676 39, 43 876
39 M 2022 02037 186679 29, 31, 32,

35, 39, 44
1073

39 M 2022 02188 186681 29, 30,
31, 35, 39

1125

39 M 2022 02233 186698 35, 39, 43 1139
39 M 2022 02232 186699 35, 39, 43 1139
39 M 2022 01770 186700 29, 30, 35, 39 979
39 M 2022 01991 186702 1, 2, 3, 19,

35, 39, 40
1057

40 M 2022 02203 185908 14, 18,
25, 35, 40

1128

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

40 M 2022 02025 185976 24, 35, 37, 40 1071
40 M 2022 02129 186064 6, 19, 35, 40 1097
40 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

40 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

936

40 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

40 M 2021 08275 186292 29, 31, 40 640
40 M 2019 06109 186322 29, 35, 39, 40 585
40 M 2022 01642 186347 40, 41 949
40 M 2022 02057 186358 35, 40 1079
40 M 2022 02257 186423 6, 9, 11, 19,

37, 40, 42
1143

40 M 2022 00939 186442 20, 35, 40 743
40 M 2022 01186 186500 29, 35, 40 808
40 M 2020 04724 186526 40 627
40 M 2022 02777 186591 35, 36, 39,

40, 41, 42
1305

40 M 2022 01156 186653 25, 35, 40 797
40 M 2022 01529 186659 25, 35, 40, 42 923
40 M 2022 01991 186702 1, 2, 3, 19,

35, 39, 40
1057

40 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,
26, 28, 35,

40, 41, 42, 43

1179

41 M 2022 02605 185844 41 1234
41 M 2022 01406 185845 41, 42 882
41 M 2022 01945 185846 16, 35,

38, 41, 42
1044

41 M 2022 00279 185855 41, 43 668
41 M 2022 00321 185857 35, 38, 41 670
41 M 2022 01892 185860 37, 41, 42, 45 1031
41 M 2019 02778 185864 38, 41 578
41 M 2017 00560 185867 35, 41 574
41 M 2019 04937 185868 41 581
41 M 2022 00254 185869 41 667
41 M 2022 00499 185877 35, 38, 41 691
41 M 2022 00570 185876 35, 38, 41 697
41 M 2022 00724 185878 35, 38, 41, 43 704
41 M 2019 01173 185884 41, 42, 44 576
41 M 2019 01174 185885 41, 42, 44 576
41 M 2020 01289 185886 35, 36,

41, 44, 45
621
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41 M 2020 01290 185887 35, 36,
41, 44, 45

622

41 M 2020 01291 185888 35, 36,
41, 44, 45

624

41 M 2022 02672 185893 36, 41, 42 1262
41 M 2022 00979 185894 41 757
41 M 2022 02266 185903 41 1148
41 M 2019 07965 185904 41 604
41 M 2022 01173 185905 35, 41 805
41 M 2022 02279 185912 41 1151
41 M 2022 02317 185914 41 1175
41 M 2022 00986 185916 41 761
41 M 2015 07136 185920 41 573
41 M 2021 08929 185921 35, 36, 38,

41, 42, 44
648

41 M 2018 08679 185922 41 576
41 M 2022 00348 185933 41 672
41 M 2022 00349 185934 41 672
41 M 2022 02086 185937 16, 35, 41 1086
41 M 2022 01339 185939 9, 16, 36, 41 858
41 M 2022 01341 185940 9, 16, 36, 41 859
41 M 2022 01343 185941 9, 16, 36, 41 860
41 M 2022 01344 185942 9, 16, 36, 41 861
41 M 2022 01345 185943 9, 16, 36, 41 861
41 M 2022 00398 185944 41 688
41 M 2022 00860 185947 16, 35, 41, 43 714
41 M 2022 01218 185951 5, 35, 38,

41, 44
813

41 M 2019 06783 185960 35, 41 593
41 M 2022 02263 185963 16, 35, 41 1148
41 M 2022 01912 185973 41 1034
41 M 2022 01985 185974 41 1054
41 M 2022 01862 185981 41, 44 1005
41 M 2022 02104 185983 25, 35, 41 1088
41 M 2022 00498 186003 41 691
41 M 2022 00500 186004 41 694
41 M 2022 02178 186006 41 1123
41 M 2019 07522 186010 25, 35, 41 601
41 M 2019 08074 186013 25, 35, 41 606
41 M 2019 07145 186016 35, 41 599
41 M 2022 01063 186024 41 786
41 M 2022 00470 186028 41, 42 690
41 M 2022 01497 186029 41 916
41 M 2022 02220 186031 25, 41, 42 1133
41 M 2022 02296 186036 35, 41, 43 1153
41 M 2022 02318 186040 35, 41, 42 1175
41 M 2022 02365 186047 10, 35,

41, 42, 44
1193

41 M 2022 02379 186052 16, 35,
36, 41, 45

1199

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2022 01016 186067 41 783
41 M 2019 07669 186074 35, 41, 44 602
41 M 2022 02411 186088 35, 41 1203
41 M 2022 02413 186089 1, 19, 35, 41 1203
41 M 2022 02505 186095 41 1214
41 M 2022 02510 186096 35, 38, 41 1215
41 M 2022 02516 186097 35, 38, 41 1217
41 M 2022 02517 186098 35, 38, 41 1217
41 M 2022 02564 186104 35, 41 1227
41 M 2022 02592 186108 41 1231
41 M 2022 02736 186115 41, 44 1289
41 M 2022 01761 186124 41, 44 976
41 M 2022 02507 186130 35, 38, 41 1214
41 M 2022 02508 186131 35, 38, 41 1215
41 M 2022 02514 186132 35, 38, 41 1216
41 M 2022 02544 186133 41, 44 1221
41 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

41 M 2022 02722 186141 41, 44 1286
41 M 2022 02760 186144 35, 38, 41 1300
41 M 2022 02761 186145 35, 38, 41 1301
41 M 2022 02762 186146 35, 38, 41 1301
41 M 2022 02763 186147 35, 38, 41 1302
41 M 2022 02775 186148 35, 41, 42, 44 1304
41 M 2022 02781 186149 35, 41, 42 1306
41 M 2022 02805 186152 35, 38, 41, 42 1308
41 M 2022 02828 186154 41 1312
41 M 2022 01586 186121 35, 41, 43 933
41 M 2019 08332 186168 41 609
41 M 2021 08091 186173 41 639
41 M 2022 02490 186184 35, 41 1210
41 M 2022 01273 186186 9, 16, 35,

38, 41, 42
828

41 M 2022 01536 186189 41 925
41 M 2019 07013 186192 35, 36, 41, 42 598
41 M 2019 06718 186194 9, 16, 35,

36, 41, 45
592

41 M 2019 06717 186195 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

41 M 2019 06720 186196 9, 16, 35,
36, 41, 45

593

41 M 2022 01569 186209 25, 28, 41 929
41 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

41 M 2022 00888 186213 35, 41, 44, 45 716
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41 M 2022 01594 186214 35, 38, 41 935
41 M 2022 01591 186215 35, 38, 41 934
41 M 2022 01593 186216 35, 38, 41 935
41 M 2022 01592 186217 35, 38, 41 935
41 M 2022 01590 186218 35, 38, 41 934
41 M 2022 00518 186219 41 694
41 M 2022 02788 186221 16, 41 1306
41 M 2022 00231 186222 35, 36,

41, 44, 45
659

41 M 2022 01096 186233 41 791
41 M 2022 01987 186234 35, 41 1055
41 M 2022 01171 186235 35, 41, 42, 43 803
41 M 2022 01172 186237 35, 41, 42, 43 804
41 M 2022 01973 186239 41 1052
41 M 2022 02547 186242 9, 35, 41, 44 1222
41 M 2022 00887 186248 35, 41, 44, 45 716
41 M 2022 01170 186249 41 802
41 M 2022 02145 186251 35, 36, 37,

41, 43, 45
1109

41 M 2022 02351 186253 35, 36, 37,
41, 43, 45

1187

41 M 2022 02144 186254 35, 36, 37,
41, 43, 45

1108

41 M 2022 02716 186264 1, 5, 9, 35, 41 1278
41 M 2022 02717 186265 9, 35, 38,

41, 42
1283

41 M 2022 01157 186289 5, 10, 36,
41, 44

799

41 M 2022 02844 186294 35, 41, 44 1316
41 M 2022 02849 186295 35, 37, 39,

41, 43, 44
1320

41 M 2022 01184 186297 35, 38, 41 806
41 M 2022 01533 186299 41 924
41 M 2022 01617 186303 41 944
41 M 2022 01616 186304 41 943
41 M 2022 02226 186305 35, 38, 41 1137
41 M 2018 00857 186312 35, 41 575
41 M 2022 01783 186327 9, 10, 41, 44 982
41 M 2022 03047 186332 35, 38, 41 1346
41 M 2022 00990 186333 35, 38, 41 765
41 M 2022 01148 186337 41 796
41 M 2022 01147 186338 41 796
41 M 2022 02710 186345 30, 32,

35, 41, 44
1277

41 M 2022 01642 186347 40, 41 949
41 M 2021 08799 186356 41, 43 644
41 M 2022 01372 186362 41 877
41 M 2022 02372 186377 28, 35, 41 1196
41 M 2022 02329 186379 16, 35,

41, 42, 43
1178

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2022 01716 186383 41, 43 964
41 M 2022 02352 186385 35, 41 1189
41 M 2019 06972 186190 35, 41 597
41 M 2022 01128 186389 41 794
41 M 2022 01541 186405 41, 44 926
41 M 2022 01430 186407 41 909
41 M 2022 00355 186408 9, 35, 41, 42 673
41 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

41 M 2022 01203 186413 41 810
41 M 2022 01106 186414 9, 41, 42 792
41 M 2022 01087 186415 9, 16, 35,

38, 41, 42
790

41 M 2022 02870 186417 41 1325
41 M 2022 01728 186426 35, 41 964
41 M 2022 02287 186422 41 1152
41 M 2022 00962 186448 25, 28, 41 751
41 M 2021 08933 186475 41 649
41 M 2022 02063 186460 41 1082
41 M 2022 02420 186459 41 1204
41 M 2022 00661 186476 35, 41, 44 701
41 M 2021 09094 186483 29, 30,

39, 41, 43
651

41 M 2019 08482 186490 41 612
41 M 2019 06291 186492 16, 35, 41 587
41 M 2022 01626 186504 41 945
41 M 2022 02746 186505 41 1292
41 M 2022 00976 186507 30, 35, 41, 43 754
41 M 2022 00983 186508 16, 35, 38,

39, 41, 42, 43
758

41 M 2022 00972 186509 33, 35, 41, 43 752
41 M 2022 00985 186510 16, 35,

38, 41, 42
760

41 M 2022 01703 186511 35, 38, 41 963
41 M 2022 01702 186512 35, 38, 41 963
41 M 2022 01972 186517 41, 43 1051
41 M 2022 01248 186519 9, 28, 41 824
41 M 2022 01350 186522 41, 43 873
41 M 2022 00465 186523 36, 39,

41, 44, 45
689

41 M 2019 08006 186524 41 605
41 M 2019 08007 186525 41 605
41 M 2022 01764 186532 16, 28, 35,

36, 41, 42
978

41 M 2022 02845 186537 35, 41, 43 1318
41 M 2022 03069 186539 9, 41 1350
41 M 2019 06652 186550 41 590
41 M 2019 06651 186551 39, 41 590
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41 M 2019 06967 186552 41 597
41 M 2019 05621 186553 41 582
41 M 2016 04431 186566 41 574
41 M 2022 00481 186567 41 691
41 M 2022 02807 186570 41, 43 1310
41 M 2022 00477 186572 35, 41 690
41 M 2022 01139 186573 9, 35, 36,

37, 41
795

41 M 2022 02772 186577 41 1303
41 M 2022 02771 186578 41 1303
41 M 2022 02777 186591 35, 36, 39,

40, 41, 42
1305

41 M 2022 02405 186596 35, 41, 43 1202
41 M 2019 07014 186477 35, 41 598
41 M 2022 01231 186480 41 823
41 M 2022 01230 186481 16, 41 822
41 M 2022 01229 186482 16, 41 822
41 M 2022 02598 186624 36, 37, 39,

41, 43, 44, 45
1234

41 M 2022 02111 186626 35, 41 1089
41 M 2022 02275 186632 41, 44 1150
41 M 2022 03225 186636 25, 28,

35, 38, 41
1365

41 M 2022 03165 186639 41 1359
41 M 2022 03185 186644 16, 35, 41 1362
41 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

41 M 2021 09159 186651 7, 9, 16,
41, 42

654

41 M 2022 01832 186652 41 998
41 M 2022 02320 186654 41 1176
41 M 2022 02851 186666 41 1324
41 M 2022 03147 186669 41 1358
41 M 2022 01933 186670 41, 43 1040
41 M 2022 02258 186671 35, 38, 41 1146
41 M 2022 02539 186672 16, 35,

38, 41, 42
1220

41 M 2022 03178 186686 25, 35, 41 1361
41 M 2022 02124 186690 41 1093
41 M 2022 01808 186701 25, 35, 41 991
41 M 2022 01690 186709 41 956
41 M 2022 01542 186710 35, 36,

38, 41, 42
927

41 M 2022 01540 186713 41 926
41 M 2022 03695 186714 9, 16, 41, 42 1369
41 M 2019 08542 186717 16, 25,

35, 41, 42
613

41 M 2019 06400 186719 7, 12, 28,
37, 41

588

41 M 2022 03497 186720 10, 38, 41, 44 1369

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2022 02824 186721 41, 43 1312
41 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,

26, 28, 35,
40, 41, 42, 43

1179

42 M 2022 01406 185845 41, 42 882
42 M 2022 01945 185846 16, 35,

38, 41, 42
1044

42 M 2022 01066 185847 35, 36, 37, 42 788
42 M 2022 01892 185860 37, 41, 42, 45 1031
42 M 2022 00988 185871 35, 42 764
42 M 2019 01173 185884 41, 42, 44 576
42 M 2019 01174 185885 41, 42, 44 576
42 M 2022 02672 185893 36, 41, 42 1262
42 M 2022 02133 185906 9, 35, 42 1100
42 M 2021 08929 185921 35, 36, 38,

41, 42, 44
648

42 M 2022 01769 185958 3, 5, 42 979
42 M 2022 01557 185966 42 928
42 M 2022 02027 185977 11, 19, 20,

39, 42, 43
1072

42 M 2022 02122 185987 9, 35, 42 1092
42 M 2022 02125 185988 9, 35, 42 1094
42 M 2022 02126 185989 9, 35, 42 1095
42 M 2022 02148 185994 9, 35, 42 1111
42 M 2022 02149 185995 9, 35, 42 1113
42 M 2022 02191 186001 9, 35, 42 1126
42 M 2022 01939 186027 35, 42, 43 1043
42 M 2022 00470 186028 41, 42 690
42 M 2022 00837 186030 9, 35, 42 712
42 M 2022 02220 186031 25, 41, 42 1133
42 M 2022 02318 186040 35, 41, 42 1175
42 M 2022 02365 186047 10, 35,

41, 42, 44
1193

42 M 2019 06789 186061 4242 594
42 M 2019 06789 186061 4242 594
42 M 2022 02995 186066 35, 42 1337
42 M 2022 01733 186070 9, 35, 38, 42 965
42 M 2022 02139 186126 35, 42 1103
42 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

42 M 2022 02775 186148 35, 41, 42, 44 1304
42 M 2022 02781 186149 35, 41, 42 1306
42 M 2022 02805 186152 35, 38, 41, 42 1308
42 M 2022 03056 186162 35, 42 1348
42 M 2022 01273 186186 9, 16, 35,

38, 41, 42
828
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42 M 2019 07013 186192 35, 36, 41, 42 598
42 M 2022 01319 186200 35, 42, 45 854
42 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

42 M 2022 01599 186223 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

936

42 M 2022 01600 186224 6, 9, 17, 19,
35, 37, 38,
39, 40, 42

937

42 M 2022 01171 186235 35, 41, 42, 43 803
42 M 2022 01172 186237 35, 41, 42, 43 804
42 M 2022 01399 186243 42 881
42 M 2022 01140 186250 9, 42 795
42 M 2022 02717 186265 9, 35, 38,

41, 42
1283

42 M 2019 08943 186267 9, 35, 42 615
42 M 2019 08944 186268 9, 35, 42 616
42 M 2022 01762 186277 35, 42, 44 976
42 M 2019 08383 186279 16, 35, 39, 42 610
42 M 2016 05549 186313 20, 35, 42, 43 574
42 M 2022 00992 186376 35, 42 766
42 M 2022 02329 186379 16, 35,

41, 42, 43
1178

42 M 2022 01604 186382 42 938
42 M 2022 00355 186408 9, 35, 41, 42 673
42 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

42 M 2022 01106 186414 9, 41, 42 792
42 M 2022 01087 186415 9, 16, 35,

38, 41, 42
790

42 M 2022 02018 186424 9, 42 1070
42 M 2022 02257 186423 6, 9, 11, 19,

37, 40, 42
1143

42 M 2022 00993 186444 38, 42 767
42 M 2022 01142 186468 9, 39, 42 795
42 M 2022 00983 186508 16, 35, 38,

39, 41, 42, 43
758

42 M 2022 00985 186510 16, 35,
38, 41, 42

760

42 M 2022 01828 186515 14, 16,
20, 28, 42

994

42 M 2022 02737 186516 9, 12, 16,
35, 42

1290

42 M 2022 01764 186532 16, 28, 35,
36, 41, 42

978

42 M 2022 03371 186575 35, 42 1368
42 M 2022 02594 186109 35, 36, 37, 42 1232

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2022 02764 186590 25, 35, 42 1302
42 M 2022 02777 186591 35, 36, 39,

40, 41, 42
1305

42 M 2022 02574 186602 42 1230
42 M 2022 01392 186605 6, 17, 19,

35, 37, 42
878

42 M 2022 01393 186607 6, 17, 19,
35, 37, 42

880

42 M 2019 08439 186638 42 611
42 M 2021 09159 186651 7, 9, 16,

41, 42
654

42 M 2022 01529 186659 25, 35, 40, 42 923
42 M 2022 03310 186667 12, 35, 42 1367
42 M 2022 02539 186672 16, 35,

38, 41, 42
1220

42 M 2022 01360 186675 9, 36, 42 875
42 M 2022 01101 186680 42 792
42 M 2022 01542 186710 35, 36,

38, 41, 42
927

42 M 2022 03695 186714 9, 16, 41, 42 1369
42 M 2019 08542 186717 16, 25,

35, 41, 42
613

42 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,
26, 28, 35,

40, 41, 42, 43

1179

43 M 2019 05292 185843 43 582
43 M 2022 02486 185848 35, 36, 43 1209
43 M 2022 02496 185850 37, 39, 43 1211
43 M 2022 00279 185855 41, 43 668
43 M 2022 00689 185861 5, 11, 43, 44 701
43 M 2022 02280 185870 43 1151
43 M 2022 00724 185878 35, 38, 41, 43 704
43 M 2022 02303 185913 33, 35, 43 1169
43 M 2022 00860 185947 16, 35, 41, 43 714
43 M 2022 00961 185964 29, 30,

32, 33, 43
751

43 M 2022 01869 185971 35, 36, 37, 43 1010
43 M 2022 02027 185977 11, 19, 20,

39, 42, 43
1072

43 M 2022 01573 185979 43 930
43 M 2022 01574 185980 43 931
43 M 2022 01375 186002 43 877
43 M 2019 09178 186005 36, 37, 43 618
43 M 2022 01255 186008 43 827
43 M 2022 02471 186011 43 1208
43 M 2022 01312 186014 33, 43, 44 853
43 M 2022 01145 186017 43 796
43 M 2022 01081 186018 43 789
43 M 2022 01152 186021 43 797
43 M 2022 01939 186027 35, 42, 43 1043
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Clase NISA pag.

43 M 2022 02296 186036 35, 41, 43 1153
43 M 2022 02312 186039 29, 35, 43 1172
43 M 2022 02341 186042 30, 32, 43 1183
43 M 2022 02366 186048 29, 30,

32, 33, 43
1193

43 M 2022 02389 186054 35, 43 1200
43 M 2022 02172 186062 29, 30, 35, 43 1118
43 M 2022 01466 186063 30, 35, 43 914
43 M 2021 08730 186079 43 643
43 M 2022 02450 186092 29, 30,

34, 39, 43
1206

43 M 2022 02443 186129 43 1206
43 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,

12, 14, 16, 19,
23, 24, 25,

27, 28, 35, 36,
37, 39, 40,

41, 42, 43, 44

1263

43 M 2022 02798 186150 43 1307
43 M 2022 01586 186121 35, 41, 43 933
43 M 2022 01326 186136 43 855
43 M 2019 08330 186169 43 609
43 M 2019 05705 186179 43 584
43 M 2019 06706 186182 35, 37, 43, 45 591
43 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

43 M 2022 00721 186231 43 703
43 M 2022 01171 186235 35, 41, 42, 43 803
43 M 2022 01172 186237 35, 41, 42, 43 804
43 M 2022 01662 186238 43 953
43 M 2022 02145 186251 35, 36, 37,

41, 43, 45
1109

43 M 2022 02351 186253 35, 36, 37,
41, 43, 45

1187

43 M 2022 02144 186254 35, 36, 37,
41, 43, 45

1108

43 M 2021 08866 186258 35, 43 646
43 M 2022 02295 186260 43 1153
43 M 2019 06061 186274 43 585
43 M 2022 02023 186275 43 1070
43 M 2022 01179 186286 33, 35, 43 805
43 M 2022 02849 186295 35, 37, 39,

41, 43, 44
1320

43 M 2022 02843 186296 35, 43 1315
43 M 2022 02326 186301 35, 43 1177
43 M 2022 03033 186308 30, 35, 43 1344
43 M 2018 07878 186311 29, 35, 43 575
43 M 2016 05549 186313 20, 35, 42, 43 574
43 M 2022 02054 186324 43 1079

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2022 01845 186351 30, 43 1002
43 M 2021 08799 186356 41, 43 644
43 M 2022 01815 186369 43 993
43 M 2022 01431 186375 30, 43 909
43 M 2022 02329 186379 16, 35,

41, 42, 43
1178

43 M 2022 01716 186383 41, 43 964
43 M 2022 01328 186386 43 855
43 M 2021 07077 186396 43 635
43 M 2022 02306 186398 43 1170
43 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

43 M 2022 02310 186418 43 1171
43 M 2021 09198 186449 29, 30, 43 657
43 M 2022 01188 186467 16, 39, 43 809
43 M 2022 00768 186472 16, 39, 43 708
43 M 2022 01778 186465 16, 39, 43 981
43 M 2022 01779 186464 16, 39, 43 981
43 M 2022 02039 186461 16, 39, 43 1076
43 M 2021 09094 186483 29, 30,

39, 41, 43
651

43 M 2022 00976 186507 30, 35, 41, 43 754
43 M 2022 00983 186508 16, 35, 38,

39, 41, 42, 43
758

43 M 2022 00972 186509 33, 35, 41, 43 752
43 M 2022 01167 186513 43 801
43 M 2022 01168 186514 43 802
43 M 2022 01972 186517 41, 43 1051
43 M 2022 02568 186520 29, 30, 43 1229
43 M 2022 01350 186522 41, 43 873
43 M 2022 01527 186530 43 923
43 M 2022 01885 186531 43 1031
43 M 2022 01362 186533 43 876
43 M 2022 02845 186537 35, 41, 43 1318
43 M 2022 02532 186538 35, 43 1219
43 M 2022 02807 186570 41, 43 1310
43 M 2022 02405 186596 35, 41, 43 1202
43 M 2019 06653 186609 43 591
43 M 2022 02598 186624 36, 37, 39,

41, 43, 44, 45
1234

43 M 2022 02016 186625 30, 43 1069
43 M 2022 03258 186634 29, 43 1366
43 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

43 M 2022 02250 186650 35, 43 1142
43 M 2022 01933 186670 41, 43 1040
43 M 2022 01365 186676 39, 43 876
43 M 2013 04238 186693 43 573
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43 M 2022 02233 186698 35, 39, 43 1139
43 M 2022 02232 186699 35, 39, 43 1139
43 M 2022 01538 186711 43 925
43 M 2019 08951 186718 30, 43 616
43 M 2022 02824 186721 41, 43 1312
43 M 2022 01570 186723 43 930
43 M 2022 02331 186724 9, 14, 16, 18,

26, 28, 35,
40, 41, 42, 43

1179

43 M 2022 01747 186725 29, 30, 31,
33, 35, 43

973

44 M 2022 00689 185861 5, 11, 43, 44 701
44 M 2021 03601 185865 44 631
44 M 2022 02408 185866 44 1202
44 M 2019 01173 185884 41, 42, 44 576
44 M 2019 01174 185885 41, 42, 44 576
44 M 2020 01289 185886 35, 36,

41, 44, 45
621

44 M 2020 01290 185887 35, 36,
41, 44, 45

622

44 M 2020 01291 185888 35, 36,
41, 44, 45

624

44 M 2022 02529 185889 44 1218
44 M 2022 02225 185911 35, 44 1134
44 M 2021 08929 185921 35, 36, 38,

41, 42, 44
648

44 M 2022 02160 185932 35, 44 1115
44 M 2019 04118 185935 44 579
44 M 2022 00975 185949 44 754
44 M 2022 01218 185951 5, 35, 38,

41, 44
813

44 M 2022 01735 185957 10, 44 969
44 M 2022 00209 185961 44 659
44 M 2022 01862 185981 41, 44 1005
44 M 2022 01312 186014 33, 43, 44 853
44 M 2022 02231 186032 3, 44 1138
44 M 2022 02365 186047 10, 35,

41, 42, 44
1193

44 M 2019 06788 186060 44 594
44 M 2019 07669 186074 35, 41, 44 602
44 M 2022 02474 186093 3, 5, 10,

35, 44
1208

44 M 2022 02504 186094 44 1214
44 M 2022 02704 186111 35, 44 1276
44 M 2022 02720 186112 44 1284
44 M 2022 02736 186115 41, 44 1289
44 M 2022 01761 186124 41, 44 976
44 M 2022 02544 186133 41, 44 1221

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2022 02679 186138 5, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 19,

23, 24, 25,
27, 28, 35, 36,

37, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1263

44 M 2022 02722 186141 41, 44 1286
44 M 2022 02775 186148 35, 41, 42, 44 1304
44 M 2022 03008 186159 35, 44 1343
44 M 2022 02732 186197 44 1288
44 M 2019 06959 186210 16, 18, 25,

28, 35, 36, 39,
41, 42, 43, 44

596

44 M 2022 00888 186213 35, 41, 44, 45 716
44 M 2022 01062 186220 44 786
44 M 2022 00231 186222 35, 36,

41, 44, 45
659

44 M 2022 02547 186242 9, 35, 41, 44 1222
44 M 2022 00887 186248 35, 41, 44, 45 716
44 M 2022 01192 186273 44 809
44 M 2022 02823 186276 7, 8, 35, 44 1311
44 M 2022 01762 186277 35, 42, 44 976
44 M 2022 01157 186289 5, 10, 36,

41, 44
799

44 M 2022 02844 186294 35, 41, 44 1316
44 M 2022 02849 186295 35, 37, 39,

41, 43, 44
1320

44 M 2022 01122 186326 44 794
44 M 2022 01783 186327 9, 10, 41, 44 982
44 M 2022 02710 186345 30, 32,

35, 41, 44
1277

44 M 2021 08873 186361 44 647
44 M 2022 01910 186367 44 1032
44 M 2022 02192 186368 44 1127
44 M 2022 01477 186384 3, 44 915
44 M 2021 05324 186395 44 634
44 M 2022 02196 186400 44 1128
44 M 2022 01541 186405 41, 44 926
44 M 2022 01450 186406 10, 44 911
44 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

44 M 2022 01064 186416 44 787
44 M 2022 01447 186435 10, 44 911
44 M 2022 01449 186434 10, 44 911
44 M 2022 01451 186433 10, 44 912
44 M 2022 01452 186432 10, 44 912
44 M 2022 01453 186431 10, 44 912
44 M 2022 01455 186430 10, 44 912



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 11/2022
(în ordinea clasei Nisa)

1486

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2022 01456 186429 10, 44 913
44 M 2022 02431 186421 10, 44 1205
44 M 2022 02432 186420 10, 44 1206
44 M 2022 02779 186419 44 1305
44 M 2022 01773 186437 44 980
44 M 2022 03110 186456 44 1355
44 M 2022 00661 186476 35, 41, 44 701
44 M 2022 00465 186523 36, 39,

41, 44, 45
689

44 M 2022 02989 186540 37, 44, 45 1337
44 M 2022 02703 186554 35, 44 1275
44 M 2022 02724 186588 44 1287
44 M 2022 02738 186601 10, 44 1290
44 M 2022 01234 186604 44 823
44 M 2022 02342 186623 44 1186
44 M 2022 02598 186624 36, 37, 39,

41, 43, 44, 45
1234

44 M 2022 02274 186631 44 1150
44 M 2022 02275 186632 41, 44 1150
44 M 2019 07026 186637 3, 35, 44 599
44 M 2022 01500 186649 31, 33, 35, 36,

37, 41, 43, 44
917

44 M 2022 02053 186663 38, 44 1079
44 M 2022 03349 186668 35, 44 1368
44 M 2022 02037 186679 29, 31, 32,

35, 39, 44
1073

44 M 2022 01581 186712 44 933
44 M 2022 03497 186720 10, 38, 41, 44 1369
44 M 2022 01837 186722 44 1001
45 M 2022 01892 185860 37, 41, 42, 45 1031
45 M 2020 01289 185886 35, 36,

41, 44, 45
621

45 M 2020 01290 185887 35, 36,
41, 44, 45

622

45 M 2020 01291 185888 35, 36,
41, 44, 45

624

45 M 2022 02379 186052 16, 35,
36, 41, 45

1199

45 M 2019 07175 186174 36, 45 600
45 M 2019 07174 186175 36, 4536, 45 599
45 M 2019 07174 186175 36, 4536, 45 599
45 M 2019 06706 186182 35, 37, 43, 45 591
45 M 2019 06718 186194 9, 16, 35,

36, 41, 45
592

45 M 2019 06717 186195 9, 16, 35,
36, 41, 45

592

45 M 2019 06720 186196 9, 16, 35,
36, 41, 45

593

45 M 2022 01319 186200 35, 42, 45 854
45 M 2022 00888 186213 35, 41, 44, 45 716

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2022 00231 186222 35, 36,
41, 44, 45

659

45 M 2019 05703 186241 45 583
45 M 2022 00887 186248 35, 41, 44, 45 716
45 M 2022 02145 186251 35, 36, 37,

41, 43, 45
1109

45 M 2022 02351 186253 35, 36, 37,
41, 43, 45

1187

45 M 2022 02144 186254 35, 36, 37,
41, 43, 45

1108

16, 21, 25,
35, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

883

45 M 2022 02938 186499 45 1335
45 M 2022 00465 186523 36, 39,

41, 44, 45
689

45 M 2022 02989 186540 37, 44, 45 1337
45 M 2022 02230 186579 45 1138
45 M 2022 02236 186583 45 1140
45 M 2022 02944 186612 45 1336
45 M 2022 03109 186616 45 1354
45 M 2022 03132 186621 45 1357
45 M 2022 02598 186624 36, 37, 39,

41, 43, 44, 45
1234

45 M 2022 03374 186648 45 1369

45 M 2022 02457 186278 45 1207
45 M 2022 00982 186321 45 757
45 M 2022 02041 186364 35, 37, 45 1077
45 M 2022 02114 186381 45 1089
45 M 2022 01419 186411 5, 7, 8, 9, 11,



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



MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2022
03500/
19/05/2022

LA MOLDOVENI
BRUTĂRIE PATISERIE

LA MOLDOVENI BRUTĂRIE
PATISERIE

M 2022
01763/
10/03/2022

ABRR ASOCIAŢIA
BRANDURILOR ROMÂNEŞTI

ABRR ASOCIAŢIA BRANDURILOR
ROMÂNEŞTI

184628 M 2022
00722/
09/02/2022

EUROGUARD SECURITY
PROFESSIONAL

EUROGUARD SECURITY
PROFESSIONAL
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

027094
022491

ULUDAG Uludağ Maden Sulari
Türk ANONIM ȘİRKETİ,
DOĞANEVLER
MAHALLESI 3. PAZAR
SOKAK NO: 115/2/1
ADRES NO:3309125528
OFIS VE İŞYERI,
OSMANGAZI-BURSA,
TURCIA

01/1996

027097
021908

FRUTTI Uludağ Maden Sulari
Türk ANONIM ȘİRKETİ,
DOĞANEVLER
MAHALLESI 3. PAZAR
SOKAK NO: 115/2/1
ADRES NO:3309125528
OFIS VE İŞYERI,
OSMANGAZI-BURSA,
TURCIA

01/1996

027561
021611

04/1996

056775
042890

X TREME SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

04/2001

M 2000
03041
042995

DACIA SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

05/2001

M 2000
03276
043744

SNAGOV SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

06/2001

ULUDAĞ İÇECEK
TÜRK ANONİM ŞIRKETI,
DOĞANEVLER
MAHALLESI 3. PAZAR
SOKAK NO: 115/2/1
ADRES NO:3309125528
OFIS VE İŞYERI,
OSMANGAZI-BURSA,
TURCIA

VIATA LIBERA SC TRUSTUL DE PRESĂ
"DUNĂREA DE JOS"
SA, STR. DOMNEASCĂ
NR. 68, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 
ROMANIA

SC TRUSTUL DE
PRESĂ "DUNĂREA
DE JOS" S.R.L., STR.
DOMNEASCĂ NR. 68,
JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, ROMANIA

Uludağ IÇecek Türk
ANONİM ŞİRKETİ,
DOĞANEVLER
MAHALLESI 3. PAZAR
SOKAK NO: 115/2/1
ADRES NO: 3309125528
OFIS VE İŞYERI,
OSMANGAZI-BURSA,
TURCIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2000
05238
044755

RECORD SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

08/2001

M 2002
05564
053455

ŞCOLAR SC VELROM SRL, STR.
LAMINORULUI NR. 56A,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

TREI BRUTARI SRL,
STR. LAMINORULUI
NR. 56A, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

06/2003

M 2002
05596
054160

JACK FROST VODKA SELEX TRADING SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, JUDEȚUL IAȘI,
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

08/2003

M 2002
06715
051860

MINISTERUL
ECONOMIEI, CALEA
VICTORIEI NR. 152,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010096, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2003

M 2005
07355
070125

CARPATI GREEN SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

03/2006

M 2005
12142
070001

AMERICAN WAY SELEX TRADING S.R.L.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

SELEX TRADING S.A.,
STR. PRINCIPALĂ NR.
368, SAT COSTULENI,
JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COSTULENI, IAȘI,
ROMANIA

02/2006

M 2008
04686
098177

MILITARI SHOPPING SC LAND
DEVELOPMENT
PROIECT SRL, BD.
IULIU MANIU, NR. 560
A, AUCHAN MALL, ET. 1,
SPAŢIU ADMINISTRATIV
NR. 59, BIROU NR.
1, DIN CADRUL
MILITARI SHOPPING
CENTER, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2009

ROMANIA RENAR MINISTERUL
ECONOMIEI,
COMERŢULUI ŞI
MEDIULUI DE AFACERI
- MECMA, CALEA
VICTORIEI NR. 152,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010096, ROMANIA

MILITARI SHOPPING
CENTRE S.R.L., BD.
IULIU MANIU, NR. 560
A, AUCHAN MALL, ET. 1,
SPAŢIU ADMINISTRATIV
NR. 59, BIROU NR. 1, 
DIN CADRUL MILITARI 
SHOPPING CENTER, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2012
01233
119964

09/2012

M 2012
02214
120799

COLEGIUL MEDICILOR
DENTISTI DIN
BUCURESTI, STR.
SALCÂMILOR NR. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020721, ROMANIA

COLEGIUL MEDICILOR
STOMATOLOGI
BUCUREŞTI, STR.
SALCÂMILOR NR. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020721, ROMANIA

10/2012

M 2012
04093
121404

TOPCLIMA SC AIRGONOMIQUE
SRL, ŞOS. EROU IANCU
NICOLAE, NR. 82, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

11/2012

M 2012
05165
122785

SC ROS SYSTEMA SRL,
STR. MADACH IMRE
NR. 8, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

URS CERTIFICĂRI SRL,
STR. MADACH IMRE
NR. 8, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

02/2013

M 2012
05359
122876

02/2013

Balul Medicilor 
Stomatologi 
Colegiul Medicilor 
Dentişti Bucureşti

CLIMA STUDIO SRL,
ŞOS. EROU IANCU
NICOLAE, NR. 82, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

HAPPY CAMPUS 
International students 
residence

VITAVAX ROYAL MacDermid Agricultural
Solutions Holdings
B.V., 245 FREIGHT
STREET, WATERBURY,
06702 CONNECTICUT,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

UPL Agricultural
Solutions Holdings
B.V., 245 FREIGHT
STREET, WATERBURY,
06702 CONNECTICUT,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Clubul Fermierilor AGRICOVER SA, B-
DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, B-
DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2012
06948
124516

FamilyDentalClinic CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR.
VOINEA OANA, STR.
IANCU FLONDOR NR.
16, AP. 2, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300358,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR. DINU
STEFANIA, STR. IANCU
FLONDOR NR. 16, AP.
2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300358,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR.
DINU CRISTIAN
DORIN, STR. IANCU
FLONDOR NR. 16, AP.
2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300358,
TIMIȘ, ROMANIA

CABINET
STOMATOLOGIC DR.
VOINEA OANA, STR.
IANCU FLONDOR NR.
16, AP. 2, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300358,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET DE MEDICINA
DENTARA DR. DINU
STEFANIA, STR. IANCU
FLONDOR NR. 16, AP.
2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300358,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET DE MEDICINA
DENTARA DR. DINU
CRISTIAN DORIN, STR.
IANCU FLONDOR NR.
16, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300358, TIMIȘ,
ROMANIA

06/2013

M 2012
07473
124115

CLUBUL ROTARY
PITESTI, STR.
REPUBLICII NR. 75,
JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

ASOCIAŢIA ROTARY
CLUB PITESTI, STR.
REPUBLICII NR. 75,
JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

05/2013

M 2012
08104
124426

MARIA - ANTOANETA
BODNAR, CALEA
VICTORIEI NR. 102-108,
SC. A, ET. 3, AP. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2013

M 2012
08186
125086

08/2013

M 2013
00751
126354

10/2013

CONCURSUL 
NAŢIONAL 
DE ORATORIE 
DEMOSTENE

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

Plonvit Active AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

FERTICOVER AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

REGENEROL MARIA ANTOANETA
BARBAT, CALEA
VICTORIEI NR. 102-108,
SC. A, ET. 3, AP. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2013
01915
126355

10/2013

M 2013
07874
130561

06/2014

M 2013
07875
130563

06/2014

M 2013
07876
130562

CLUBUL FERMIERILOR
AGRICOVER

06/2014

M 2013
07877
130560

06/2014

M 2013
07878
141542

03/2016

M 2013
07879
130771

06/2014

COVERA 
grădină fermă sănătate

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

Clubul Fermierilor AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

CLUBUL FERMIERILOR AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRITEL VERDE AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

FERTICOVER AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

GLYPHOCOVER AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2013
07880
131534

07/2014

M 2014
00999
146827

02/2017

M 2014
01000
146828

02/2017

M 2014
02920
134084

12/2014

M 2014
02921
133658

12/2014

M 2014
02922
133659

12/2014

M 2014
02923
134085

12/2014

CROPEXPERT AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

COVERA AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

RODUL GRĂDINII. 
Legume şi Fructe 
Proaspete.
Direct de la Gospodari

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

RODUL GRADINII AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

DOR DE GUST AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

COVERA 
grădină fermă sănătate

DOR DE GUST. 
Legume şi Fructe 
Româneşti. 
Proaspăt din Grădină
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depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2014
03513
135408

03/2015

M 2015
08458
144156

SC N&B DENT SRL,
STR. CARMEN SILVA,
NR. 10, AP. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

DENT COMPLET SRL,
STR. CARMEN SILVA,
NR. 10, AP. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

08/2016

M 2016
00188
152595

01/2018

M 2016
00189
152596

01/2018

M 2016
00463
147407

06/2017

M 2016
00464
147408

06/2017

M 2016
00891
152597

01/2018

DOR DE GUST. 
LEGUME Şl FRUCTE 
ROMÂNEŞTI. 
PROASPĂT 
DIN GRĂDINĂ

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

DENT COMPLET 
Pasiune pentru 
Zâmbete

FERTICOVER START 
FORTE

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

FERTICOVER 
AMOSULFAN

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

FERTICOVER OPTIL AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

FERTICOVER NITRON AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

GUSTACHE AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

1497
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M 2016
01754
143902

RAINFALL RAINFALL SRL, STR.
ANDREI ŞAGUNA
NR. 49, JUD. ARAD,
ARAD, 310036, ARAD,
ROMANIA

08/2016

M 2016
04187
147411

04/2017

M 2016
05494
147414

AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

06/2017

M 2016
07001
148088

04/2017

M 2017
03913
151590

AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

11/2017

M 2017
03914
151570

11/2017

M 2017
05597

MARELE DE PERIŞ AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

RAINFALL SRL, STR.
GHEORGHE LAZĂR
NR. 29, ETAJ 1, ARAD,
ARAD, ROMANIA

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

Gustache 
Ce-i mai bun 
pentru cei dragi

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

ABATORUL PERIŞ 
CONTINUĂM TRADIŢIA 
CĂRNII

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

ASOCIAŢIA PRAXIS
EDU, ŞOS. IANCULUI
NR. 128, BL. G, SC. A, 
ET. 1-2, AP. 3,CAMERA 
1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CUPA EDU ASOCIAŢIA PRAXIS
IURIS, ŞOS. IANCULUI
NR. 128, BL. G, SC. A, 
ET. 1-2, AP. 3, CAMERA 
1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ABATORUL PERIŞ 
tradiţia prospeţimii

PERIŞ AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

1498
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M 2017
07545
155154

militari SHOPPING S.C. LAND
DEVELOPMENT
PROIECT S.R.L.,
BULEVARDUL IULIU
MANIU 560A, AUCHAN
MALL, ET. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MILITARI SHOPPING
CENTRE S.R.L.,
BULEVARDUL IULIU
MANIU 560A, AUCHAN
MALL, ET. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2018

M 2017
07944
154604

05/2018

M 2018
01383
170079

PERIȘ AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

11/2020

M 2018
01384
157755

PESTICLEAN AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

11/2018

M 2018
01964
156756

ADELIP AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01965
156757

ARDETON AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

PERIŞ PROASPĂT 
ŞI BUN

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA NR. 
1B,CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
B-DUL PIPERA NR.
1B, CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

1499



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2018
01966
156758

AZOXIPRO AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01967
156759

CIPERSTAR AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01968
156760

DETRIDO AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01969
156761

DICOSUN AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01970
156762

DICOTON AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01971
156763

ERBISTAR AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01972
156764

KARDAX AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

1500
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M 2018
01973
156765

KELOMAX AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01974
156766

KOLERON AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01975
156767

LIPEXTRA AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01976
156768

NICOTRON AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01977
156769

NICOXAL AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01978
156770

PERFUZIN AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01979
156771

PRIDOPLUS AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

1501
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M 2018
01980
156772

QUIZOMAX AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01981
156773

REXARIS AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01982
156774

SAGARIS AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01983
156775

SAPAZIN AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01984
156776

TRIBERON AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01985
156777

TRISILON AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01986
156778

TURENIX AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

1502
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M 2018
01987
156779

AGRIPREMIUM AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
03599
159080

Periş AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

02/2019

M 2018
03600
159081

Periş AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

02/2019

M 2018
03884
157756

AGRICOVER AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

11/2018

M 2018
03885
157757

Agricover AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

11/2018

M 2021
02681
182359

Domeniile Franco-Roma
ne Rendez-vous

PERFECT CARE
DISTRIBUTION SRL,
STR. LT. NICOLAE
PASCU NR. 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2022

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

PERFECT CARE
DISTRIBUTION SRL,
STR. SCĂRLĂTESCU
NR. 17-19, ETAJ 3 +
ETAJ TEHNIC + POD,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

1503
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M 2021
05193
178730

AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET
6, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

01/2022

M 2021
05194
180331

AGRICOVER AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR
1B,CLADIREA DE
BIROURI CUBIC
CENTER, ET 6,
JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

02/2022

M 2021
05195
178732

01/2022

M 2021
05196
180326

AGRICOVER CREDIT AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET
6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

02/2022

M 2021
05197
178733

01/2022

M 2021
05198
178734

01/2022

AGRICOVER 
The next generation 
in agribusiness

AGRICOVER 
DISTRIBUTION

AGRICOVER TECH AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET
6, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B, 
CLADIREA DEBIROURI 
CUBICCENTER, ET. 6,
JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET 6, 
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA
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Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2021
07012
182304

CROP360 AGRICOVER S.A.,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

05/2022

M 2021
07297
181979

AGRICOVER S.A,
BD. PIPERA NR. 18,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER,
ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2022

M 2021
07298
181980

PHOS EXPERT AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET
6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2022

M 2022
03473

Agrinnovator SC AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2022
03769

Input 360 AGRICOVER CREDIT
IFN SA, BD. PIPERA
NR. 1B, CLADIREA
DE BIROURI CUBIC
CENTER, ET. 6, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

M 2022
03884

BACTOLIFE BACTOLIFE APS,
C/O DTU SCIENCE
PARK, DIPLOMVEJ 381
DK-2800 KONGENS
LYNGBY, DINAMARCA,
KONGENS LYNGBY,
2800, DANEMARCA

BACTOLIFE A/S,
C/O DTU SCIENCE
PARK, DIPLOMVEJ 381
DK-2800 KONGENS
LYNGBY, DINAMARCA,
KONGENS LYNGBY,
2800, DANEMARCA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,  
ROMANIA

NEXT GENERATION 
IN AGRIBUSINESS

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 18,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER,
ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER,
ET. 6, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA
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marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

003496
016581

MIRACLE WHIP Kraft Foods Group
Brands LLC, THREE
LAKES DRIVE, ILLINOIS,
NORTHFIELD, 60093,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Kraft Foods Group
Brands LLC, 200
E. RANDOLPH ST.,
CHICAGO, 60601,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

06/1994

003576
016662

KRAFT Kraft Foods Group
Brands LLC, THREE
LAKES DRIVE, ILLINOIS,
NORTHFIELD, 60093,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Kraft Foods Group
Brands LLC, 200
E. RANDOLPH ST.,
CHICAGO, 60601,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

06/1994

010142
000983

03/1998

016038
009576

AVERY DENNISON
CORPORATION, 207
GOODE AVENUE,
GLENDALE, 91203,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

12/1986

022773
018526

OSCAR MAYER Kraft Foods Group
Brands LLC, THREE
LAKES DRIVE, ILLINOIS,
NORTHFIELD, 60093,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

06/1994

027578
019795

OLMECA PERNOD RICARD
MEXICO,S.A. de
C.V., PASEO DE LOS
TAMARINDOS NO.100,
PISOS 3 Y 4 BOSQUES
DE LAS LOMAS,
CUAJIMALPA, 05120,
MEXIC

01/1993

038637
028660

KOYO JTEKT CORPORATION,
5-8, MINAMISEMBA 3-
CHOME, CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA,
542-8502, JAPONIA

11/1998

JTEKT CORPORATION,
1-1 ASAHI-MACHI,
KARIYA, AICHI
PREFECTURE 448-8652,
JAPONIA, JAPONIA

AVERY DENNISON
CORPORATION, 8080
NORTON PARKWAY,
MENTOR, OHIO 44060, 
OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Kraft Foods Group
Brands LLC, 200
E. RANDOLPH ST.,
ILLINOIS, CHICAGO,
60601, ILLINOIS,
STATELE UNITE 
ALE AMERICII

PERNOD RICARD
MEXICO,S.A. de C.V.,
RIO TIBER NUM 29-
COL. CUAUHTEMOC,
DELEGACION
CUAUHTEMOC, 
CIUDAD DE MEXICO, 
06500,  MEXIC

JTEKT CORPORATION,
1-1 ASAHI-MACHI,
KARIYA, AICHI
PREFECTURE 448-8652,
JAPONIA, JAPONIA

KOYO JTEKT CORPORATION,
5-8, MINAMISEMBA 
3-CHOME, CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA,
542-8502, JAPONIA
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041945
030555

02/1999

052337
037230

05/2000

053632
042148

02/2001

053967
050575

BURGER KING BURGER KING
CORPORATION, 5505
BLUE LAGOON DRIVE,
FLORIDA, MIAMI, FL
33156, STATELE UNITE
ALE AMERICII

BURGER KING
CORPORATION, 5707
BLUE LAGOON DRIVE,
FLORIDA, MIAMI 33126,
FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2002

M 2000
00887
041330

12/2000

M 2002
01097
049956

MARAMONT SC GAMONTEC SRL,
STR. 1 MAI NR. 12,
JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 4800,
MARAMUREȘ, ROMANIA

SC GAMONTEC SRL,
STR. ALBA IULIA NR.
38, JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430325,
MARAMUREȘ, ROMANIA

08/2002

ADVANCED MEDICINE 
FOR PAIN

PF Consumer
Healthcare 1 LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE 
ALE  AMERICII

ADVIL PF Consumer
Healthcare 1 LLC, 1209
ORANGE STREET,
CORPORATION TRUST
CENTER, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
UNITED STATES

PF Consumer
Healthcare 1 LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CHILDREN'S ADVIL PF Consumer
Healthcare 1 LLC, 1209
ORANGE STREET,
CORPORATION TRUST
CENTER, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
UNITED STATES

PF Consumer
Healthcare 1 LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY;
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

PF Consumer
Healthcare 1 LLC, 1209
ORANGE STREET,
CORPORATION TRUST
CENTER, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
UNITED STATES

PF Consumer
Healthcare 1 LLC, 1209
ORANGE STREET,
CORPORATION TRUST
CENTER, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
UNITED STATES

PF Consumer
Healthcare 1 LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2002
02648
050517

MP METAPLAST SC METAPLAST SRL,
STR. RĂCARI NR. 5,
HALA PRODUCTIE
PARTER CORP 51A,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC METAPLAST SRL,
STR. PELINULUI NR. 22,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2002

M 2002
04082
052182

CARPATHIAN MILK SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
TRANSILVANIEI NR. 40,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

02/2003

M 2002
04494
058860

NETWORK WORLD INTERNATIONAL DATA
GROUP INC, 5 SPEEN
STREET, FRAMINGHAM-
MASSACHUSETTS
01701, 01701, STATELE
UNITE ALE AMERICII

INTERNATIONAL
DATA GROUP INC,
140 KENDRICK
STREET, BUILDING
B, NEEDHAM, 02494,
MASSACHUSETTS, US,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

06/2004

M 2002
04958
052228

ELSIC SC ELSID SA, STR.
UNIRII NR. 5, JUD.
DÂMBOVIŢA, TITU,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

02/2003

M 2002
05180
055446

11/2003

M 2002
05526
053849

CJ CASTEL JIDVEI SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

07/2003

M 2002
05528
055057

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

10/2003

SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
REPUBLICII NR.33,
MUNICIPIUL VATRA
DORNEI, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

SC ELSID SA, STR.
NUFARULUI, NR. 15
H, VILA 11, CAMERA
4, ETAJ PARTER, SAT
SNAGOV, JUD. ILFOV,
COMUNA SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

LOVELLS YILDIZ HOLDING A.S.,
KISIKLI MAHALLESI,
FERAH CADDESI
KISIKLI ÇEŞME SOKAK
NO: 2-4, B. ÇAMLICA,
ÜSKÜDAR, ISTANBUL,
TURCIA

YILDIZ HOLDING A.S.,
KISIKLI MAHALLESI,
CEŞME CIKMAZI
SOKAK, NO:6/1,
USKUDAR, ISTANBUL,
TURCIA

JIDVEI CETATEA 
DE BALTĂ

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, SAT. JIDVEI, COM.
JIDVEI, JUD. ALBA,
ALBA, ROMANIA

JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, SAT. JIDVEI, COM.
JIDVEI, JUD. ALBA,
ALBA, ROMANIA
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SC HOLCIM (ROMÂNIA)
SA, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA
B, ET.7/8, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2003

M 2002
06740
054541

09/2003

M 2003
05787
057967

HANUL ARS SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
UNIRII BL. E1, AP. 11,
ET. 3, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

04/2004

M 2004
08203
064364

OTILIA SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
UNIRII BL. E1, AP. 11,
ET. 3, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

05/2005

M 2005
11238
072976

JTEKT JTEKT CORPORATION,
5-8, MINAMISEMBA 3-
CHOME, CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA,
542-8502, JAPONIA

07/2006

M 2006
03311
076365

JTEKT JTEKT CORPORATION,
5-8, MINAMISEMBA 3-
CHOME, CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA,
542-8502, JAPONIA

01/2007

M 2007
07052
088103

DENNISON AVERY DENNISON
CORPORATION, 207
GOODE AVENUE
GLENDALE, 91203,
CALIFORNIA, 91203,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/2008

PUTERE 
PERFORMANTA 
PASIUNE

M 2002
06739
054011

CIMENT BETOANE 
AGREGATE

SC HOLCIM (ROMÂNIA)
SA, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA B, 
ET.7/8, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC HOLCIM (ROMÂNIA)
SA, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA
B, ET.7, SECTOR 1, 
014459,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

HOLCIM (ROMÂNIA) SA,
CALEA FLOREASCA NR.
169A, CLĂDIREA B, ET.7,
SECTOR 1, 014459, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
ANCUŢA BĂNEASA,
NR.1, CAMERA 2, ET.1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
ANCUŢA BĂNEASA,
NR.1, CAMERA 2, ET.1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

JTEKT CORPORATION,
1-1 ASAHI-MACHI,
KARIYA, AICHI
PREFECTURE 448-8652,
JAPONIA, JAPONIA

JTEKT CORPORATION,
1-1 ASAHI-MACHI,
KARIYA, AICHI
PREFECTURE 448-8652,
JAPONIA, JAPONIA

AVERY DENNISON
CORPORATION, 8080
NORTON PARKWAY,
MENTOR, OHIO 44060,
OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII
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M 2008
00306
092110

ADVIL ULTRA PF Consumer
Healthcare 1 LLC, 1209
ORANGE STREET,
CORPORATION TRUST
CENTER, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
UNITED STATES, .

06/2008

M 2008
04686
098177

MILITARI SHOPPING MILITARI SHOPPING
CENTRE S.R.L., BD.
IULIU MANIU, NR. 560
A, AUCHAN MALL, ET. 1,
SPAŢIU ADMINISTRATIV
NR. 59, BIROU NR.
1, DIN CADRUL
MILITARI SHOPPING
CENTER, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2009

M 2009
06294
104682

AVERY DENNISON AVERY DENNISON
CORPORATION,
207 GOODE
AVENUE GLENDALE,
CALIFORNIA, 91203,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/2009

M 2010
06088
112453

FASSON AVERY DENNISON
CORPORATION, A
STATE OF DELAWARE
CORPORATION, 207
GOODE AVENUE
GLENDALE,U.S.A.,
CALIFORNIA,91203,
ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/2011

M 2011
07527
117405

STOIN WEST PROTECT
SECURITY

SC STOIN WEST
PROTECT SECURITY
SRL, STR. SESU
ROŞU NR. 16A, JUD.
CARAS-SEVERIN,
CARANSEBES, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

SC STOIN WEST
PROTECT SECURITY
SRL, STR. RÎNDUL 3
NR. 16, REŞIŢA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

04/2012

M 2012
01049
120371

SC NOMENIUS
SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1,
ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

PF Consumer
Healthcare 1 LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII.

MILITARI SHOPPING
CENTRE S.R.L.,
STR.BARBU
VĂCĂRESCU NR.201,
ET.11, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

AVERY DENNISON
CORPORATION, 8080
NORTON PARKWAY,
MENTOR, OHIO 44060,
OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

AVERY DENNISON
CORPORATION, A
STATE OF DELAWARE
CORPORATION, 8080
NORTON PARKWAY,
MENTOR, OHIO 4406, 
OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

SC NOMENIUS SRL,
STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN,
NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

accountess 
SIMPLE FINANCE
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M 2012
01233
119964

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, B-
DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2012

GABRIEL-MIHAITA
CHIFA, STR. PANAIT
CERNA NR. 1, AP.
4, JUD. BISTRIŢA
- NĂSĂUD, MUN.
BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

06/2013

M 2012
03914
122864

ELGOM SC ELGOM SRL, STR.
BLVS. GRIVIŢEI NR.
16, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500177,
BRAȘOV, ROMANIA

02/2013

M 2012
03914
122864

ELGOM SC ELGOM SRL, STR.
BRANDUSELOR NR.
9, CAM. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

02/2013

M 2012
04034
122036

ELEGANCE TAXI SC ELEGANCE CAR
TAXI SRL, STR. VALEA
CĂLUGĂREASCĂ,
NR. 9, BL. Z4, SC.
1, ET. 10, AP. 62,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
04093
121404

TOPCLIMA CLIMA STUDIO SRL,
ŞOS. EROU IANCU
NICOLAE, NR. 82, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

11/2012

M 2012
04662
123447

TRANSAVIA GOLF CUP IOAN POPA, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 20, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ROMANIA

IOAN POPA, STR.
SCĂRIŞOARA NR. 95,
ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

04/2013

M 2012
05139
123501

QWERTY SC QWERTY DESIGN
SRL, CALEA GRIVIŢEI
NR. 216, BL. I, SC. 2,
AP. 12, CAMERA 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

Clubul Fermierilor AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, B-
DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

NATURAL 100% 
bioterra  alles gut

M 2012
03197
124570

GABRIEL-MIHAITA
CHIFA, STR. SUB
CETATE NR. 150, BL.
CORP B, AP. 164, JUD.
CLUJ, FLORESTI, 
ROMANIA

SC ELGOM SRL, STR.
BRANDUSELOR NR.
9, CAM. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA

SC ELGOM SRL, STR.
LĂMÂIȚEI, NR. 101
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

SC ELEGANCE CAR
TAXI SRL, STR.
GRAMONT, NR. 38,
PARTER, SPAŢIUL R5,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CLIMA STUDIO
SRL, TARLA 51/2,
ZONA OPEN SPACE,
ET. 1, JUD. IFLOV,
VOLUNTARI, 
ROMANIA

SC QWERTY DESIGN
SRL, B-DUL BANU
MANTA, NR. 18, BL. 28,
SC. C, ET. 10, AP. 207,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2012
05154
123018

KODO KODO SANDOR,
STR. VICTORIEI NR.
48, AP. 14, JUDEŢUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, BUCUREȘTI,
ROMANIA

03/2013

M 2012
05159
122340

SELECT ADVERTISING SC SELECT
ADVERTISING SRL,
STR. DONATH NR. 114,
CORP 2, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

01/2013

M 2012
05165
122785

SC ROS SYSTEMA SRL,
STR. BRADULUI NR. 2/
B, AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

SC ROS SYSTEMA SRL,
STR. MADACH IMRE
NR. 8, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

02/2013

M 2012
05312
123948

AZAD FOODS SC AZAD TRADERS
SRL, STR. MAIOR
VASILE BACILA NR.
27, BL. 31A, SC. 1, ET.
2, AP. 11, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2013

M 2012
05359
122876

UPL Agricultural
Solutions Holdings
B.V., CLAUDIUS
PRINSENLAAN 144 A,
BLOCK A, BREDA, 4818
CP, TARILE DE JOS

02/2013

M 2012
05609
123150

uşi 365 SC BETAROM SRL,
CALEA CHIŞINĂULUI
NR. 25, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

03/2013

M 2012
05632
122663

MEDICARE TECHNICS
OPTICS PHARMA

MEDICARE TECHNICS
SA, STR. COPILULUI
NR. 16, ET. 1, SUBSOL,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2013

KODO SANDOR, BD.
INDEPENDENȚEI,
NR.70, AP.11, JUD.
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, ROMANIA

SC SELECT
ADVERTISING SRL,
STR. BUNA ZIUA NR.
35 D, IMOBIL 3, AP.
5, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 
ROMANIA

HAPPY CAMPUS 
International students 
residence

SC AZAD TRADERS
SRL, STR. LALELELOR
NR.14, JUD. ILFOV,
DOBROEȘTI, 
ROMANIA

VITAVAX ROYAL UPL Agricultural
Solutions Holdings
B.V., 245 FREIGHT
STREET, WATERBURY,
06702 CONNECTICUT,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SC BETAROM SRL,
CALEA CHIŞINĂULUI
NR. 25, CLADIREA C 2, 
BIROUL 5, JUDEŢUL
IAŞI, IAȘI,ROMANIA

MEDICARE TECHNICS
SA, STR. VALEA
MERILOR, NR. 30,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2012
05908
123703

La Rond ARISTOTEL NITA , STR.
CEAHLĂULUI NR. 18, BL.
P30, SC. 1, AP. 3, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

04/2013

M 2012
05975
123208

SAUCONY, INC., 191
SPRING STREET,
LEXINGTON, 02421,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2013

M 2012
05976
123209

SAUCONY, INC., 191
SPRING STREET,
LEXINGTON, 02421,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2013

M 2012
05977
123212

SAUCONY, INC., 191
SPRING STREET,
LEXINGTON, 02421,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2013

M 2012
05978
123210

SAUCONY, INC., 191
SPRING STREET,
LEXINGTON, 02421,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2013

M 2012
05979
123213

SAUCONY SAUCONY, INC., 191
SPRING STREET,
LEXINGTON, 02421,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2013

M 2012
05981
123029

SPERRY TOP-SIDER SPERRY TOP-SIDER,
LLC., 191 SPRING
STREET, LEXINGTON,
02421, STATELE UNITE
ALE AMERICII

03/2013

ARISTOTEL NITA , STR.
ÎNFRĂŢIRII, NR. 16A, SC.
1, MANSARDA, AP. 6,
JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200487, ROMANIA

SAUCONY, INC.,
500 TOTTEN POND
ROAD, WALTHAM,
MASSACHUSETTS
02451, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SAUCONY, INC.,
500 TOTTEN POND
ROAD, WALTHAM,
MASSACHUSETTS
02451, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SAUCONY, INC.,
500 TOTTEN POND
ROAD, WALTHAM,
MASSACHUSETTS
02451, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SAUCONY, INC., 500

, 

TOTTEN POND ROAD,
MASSACHUSETTS,
WALTHAM, 02451
STATELE UNITE 
ALE AMERICII

SAUCONY, INC.,
500 TOTTEN POND
ROAD, WALTHAM,
MASSACHUSETTS
02451, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SPERRY TOP-
SIDER, LLC., 500
TOTTEN POND
ROAD, WALTHAM,
MASSACHUSETTS
02451, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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M 2012
06211
145436

isoLEX CRM SC INTEGRATED
BUSINESS CENTER
SRL, STR. REMUS NR.
7A, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

11/2016

M 2012
06245
123433

ExtraCont BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012
06245
123433

ExtraCont BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012
06246
123432

TotalCont BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012
06246
123432

TotalCont BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012
06247
123434

ClasiCont BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012
06247
123434

ClasiCont BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

SC INTEGRATED
BUSINESS CENTER
SRL, PIAŢA VICTORIEI
NR. 4, BIROU 1, ETAJ
2, AP. 13A, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI, NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLĂDIREA
A, ET. 6, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI, NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHEAREST,
CLÃDIREA A, ET. 6,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI, NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHEAREST,
CLÃDIREA A, ET. 6,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2012
06534
123654

04/2013

M 2012
06535
123655

04/2013

M 2012
06548
137491

MAIA SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. LAINICI NR. 11,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012251, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. CĂMINULUI NR. 6,
SECTOR 2, BUCURESTI,
012251, BUCUREȘTI,
ROMANIA

08/2015

M 2012
07018
124331

RockTherm SC GECSAT SA, STR.
ARMATEI NR. 82, JUD.
MUREŞ, TÂRNĂVENI,
545600, MUREȘ,
ROMANIA

SC GECSAT SA, STR.
ARMATEI NR. 85/A, JUD.
MUREŞ, TÂRNĂVENI,
545600, MUREȘ,
ROMANIA

06/2013

M 2012
07024
124106

05/2013

M 2012
07075
123864

ACUE FEDERATIA
ASOCIATIILOR
COMPANIILOR DE
UTILITATI DIN ENERGIE,
ŞOS. NORDULUI NR.
54 B, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2013

M 2012
07114
124383

LAVITEX PROD SC LAVITEX PROD
SRL, STR. BUCEGI NR.
40, JUD. PRAHOVA,
BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

06/2013

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL,
B-DUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU, 
NR.  53, ET. 3, 
SECTORUL 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL,
B-DUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.
53, ET. 3, SECTORUL 5, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ROUGE NAIL BAR
SRL, STR. POPA SAVU,
NR. 65, PARTER ȘI
TERASA, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

FEDERATIA
ASOCIATIILOR
COMPANIILOR
DE UTILITATI DIN
ENERGIE, STR. ION
GHICA NR.13, ET. 4,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC LAVITEX PROD
SRL, STR. VIITORULUI
2, LOC. GURA BELIEI,
CONSTRUCT C1
- PARTER, NR.
CADRASTAL 22064 -
C1 JUD. PRAHOVA,
BREAZA, ROMANIA

FAMILY MED SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL, 
B-DUL TIMIŞOARA 
NR.92,SECTOR 6, 
BUCUREŞTI, 
BUCUREȘTI, 
ROMANIA

FAMILY HOUSE SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL, 
B-DUL TIMIŞOARA 
NR.92,SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, 
ROMANIA

ROUGE NAIL BAR SC ROUGE NAIL
BAR SRL, CALEA
FLOREASCA NR.
133-137, PARTER,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2012
07148
145450

PERLA TRANSILVANIEI SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

11/2016

M 2012
07306
124875

MISS BANEASA POPESCU SORIN
VASILE, STR. INTRAREA
CRIŞUL ALB NR. 39, BL.
7, SC. B, ETAJ 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2013

M 2012
07307
124876

MISS SECTOR POPESCU SORIN
VASILE, STR. INTRAREA
CRIŞUL ALB NR. 39, BL.
7, SC. B, ETAJ 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2013

M 2012
07308
124877

MISS PRAHOVA POPESCU SORIN
VASILE, STR. INTRAREA
CRIŞUL ALB NR. 39, BL.
7, SC. B, ETAJ 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2013

M 2012
07309
124878

MISS CRAIASA ZAPEZII POPESCU SORIN
VASILE, STR. INTRAREA
CRIŞUL ALB NR. 39, BL.
7, SC. B, ETAJ 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2013

M 2012
07462
124408

SC ASCET COM SRL,
CALEA BUCUREŞTI
D.E.574 KM. 8,7 NR.
127, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

SC ASCET COM SRL,
STRADA 1 MAI, BL.55,
SC.1, AP.1, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

06/2013

M 2012
07472
125261

TOP-DERM SC TOP-DERM u.n.i.
SRL, BDUL. EROILOR
NR. 28, BL. A2, SC.
B, PARTER, AP. 24,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2013

JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, SAT. JIDVEI, COM.
JIDVEI, JUD. ALBA, 
ROMANIA

POPESCU SORIN
VASILE, STR. GENERAL
CONSTANTIN
BUDIŞTEANU, NR. 9,
ET. 1, AP. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

POPESCU SORIN
VASILE, STR. GENERAL
CONSTANTIN
BUDIŞTEANU, NR. 9,
ET. 1, AP. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

POPESCU SORIN
VASILE, STR. GENERAL
CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR. 9,
ET. 1, AP. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

POPESCU SORIN
VASILE, STR. GENERAL
CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR. 9,
ET. 1, AP. 3, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TOP-DERM u.n.i.
SRL, 
STR. ŞTIRBEI VODĂ 
NR. 46, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

Ascet 
ÎNCĂLŢĂMINTE 
PENTRU MAŞINA TA
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M 2012
07502
123859

TOP DERM UNI SC TOP-DERM u.n.i.
SRL, BDUL. EROILOR
NR. 28, BL. A2, SC.
B, PARTER, AP. 24,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2013

M 2012
07706
124112

AZARIA BOGDAN BOTĂU , BD.
NICOLAE TITULESCU
NR. 117, BL. 30, SC. 3,
AP. 23, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

05/2013

M 2012
08104
124426

REGENEROL MARIA - ANTOANETA
BODNAR, CALEA
VICTORIEI NR. 102-108,
SC. A, ET. 3, AP. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MARIA - ANTOANETA
BODNAR,
STR.FERENCZY
KAROLY NR. 14A, BAIA
MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

06/2013

M 2012
08104
124426

REGENEROL BODNAR VASILE, BD.
INDEPENDENŢEI BL.
29, SC. 1, ET. 3, AP. 23,
JUDEŢUL MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI,
ROMANIA

06/2013

M 2012
08186
125086

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI

08/2013

M 2013
00070
125898

O OLIMP SECURITY SC OLIMP SECURITY
SRL, STR. OLIMPULUI,
CORP B+CORP C,
PARTER, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040198,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
00176
125191

SRS ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE DIN
ROMANIA ASRO, STR.
MENDELEEV NR. 21-25,
BUCUREŞTI, 010362,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

SC TOP-DERM u.n.i.
SRL, 
STR. ŞTIRBEIVODĂ 
NR. 46, SECTOR1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

BOGDAN BOTĂU,
STR. GALAŢI, NR. 24,
AP. 31, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA

BODNAR VASILE, BD.
INDEPENDENŢEI BL.
29, SC. 2, ET. 3, AP. 23,
JUDEŢUL MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI,  
ROMANIA

Plonvit Active AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, B-
DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

SC OLIMP SECURITY
SRL, STR. DIMA
CRISTESCU NR. 9, BL.
222, SC. A, ET. 3, AP. 13,
SECT. 2, BUCUREŞTI,
021734, ROMANIA

ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE
DIN ROMANIA ASRO,
STR. MIHAI EMINESCU
NR. 238, SECTOR 2, 
020085,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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M 2013
00271
128488

VISION OPTICA SC PURE VISION
INTERNATIONAL SRL,
STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU, NR. 82,
CORP A, PARTER,
CAMERA 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2014

SC BUKOWINA
GOURMAND SRL, B-
DUL. PREFECT GAVRIL
TUDORAS NR. 36,
BIROU 2, BL. E24, SC. A,
AP. 17, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2013

M 2013
00718
145218

B bellotto SC BELLOTTO
IMPEX SRL, STR. T.
VLADIMIRESCU NR. 57,
JUD. BIHOR, HARGHITA,
BIHOR, ROMANIA

SC BELLOTTO IMPEX
SRL, STR. ION LUCA
CARAGIALE NR. 45 AR,
MARGHITA, BIHOR,
ROMANIA

10/2016

M 2013
00742
125529

09/2013

M 2013
00751
126354

10/2013

M 2013
01523
125035

08/2013

M 2013
01537
125741

SC COMPETITION'S
CONSULTING SRL,
STR. BRAZILIEI NR. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2013

SC PURE VISION
INTERNATIONAL SRL,
STR. ARCUŞULUI,
NR. 10, PARTER,
CAMERA 5, AP.1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

MEDIEVAL GURMAND 
RESTAURANT 
AUTOSERVIRE

M 2013
00563
125686

SC BUKOWINA
GOURMAND SRL, SAT
SFÂNTU ILIE, COMUNA
ȘCHEIA, STR. DEALUL
VECHI, NR. 58, AP. 2, 
JUD. SUCEAVA, 
ROMANIA

TEPE YUSUF, 
STR. NICU
CONSTANTINESCU,
NR. 25, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

FERTICOVER AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, RO, .

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

SECURITY 
MANAGEMENT

SC SECURITY
MANAGEMENT SRL,
STR. CERNĂUȚI,
NR. 99, BIROU
44-45-46-47-48-49, JUD.
SUCEAVA,SUCEAVA, 
ROMANIA

SC SECURITY
MANAGEMENT SRL,
STR. TRAIAN VUIA NR.
15, CAMERA C23, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

Competition's 
Consulting

SC COMPETITION'S
CONSULTING SRL,
STR. ROMA NR. 51,
PARTER, CAMERA 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RASPBERRY TEPE YUSUF, 
STR.COL. I. BUZOIANU 
NR.23, AP. 6, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA
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M 2013
01683
127114

UNITED SERV SECURIT
Y USS SERVICII INTEGR
ATE DE SECURITATE

12/2013

M 2013
01915
126355

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

10/2013

M 2013
02969
126562

GOLDIO SC OIL TRADE
MASTERS SRL, ŞOS.
CRISTIANULUI NR. 11,
MODULUL 20/5, ET. 2,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

OIL TRADE MASTERS
SRL, STR. VALEA
LUNGĂ NR. 29, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

11/2013

M 2013
07874
130561

06/2014

M 2013
07875
130563

06/2014

M 2013
07876
130562

CLUBUL FERMIERILOR
AGRICOVER

06/2014

M 2013
07877
130560

06/2014

SC UNITED SERV
SECURITY SRL, STR.
ALEXANDRU ANGHEL,
NR. 18 B, PARTER,
CAMERA 1, SECT. 5,  
050373,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

SC UNITED SERV
SECURITY SRL, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 225A,
PAVILION I, CORP
A, ET. 1, CAMERA
12, BUCUREŞTI, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, B-
DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

COVERA 
grădină fermă sănătate

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

Clubul Fermierilor AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

CLUBUL FERMIERILOR AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRITEL VERDE AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
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M 2013
07878
141542

03/2016

M 2013
07879
130771

06/2014

M 2013
07880
131534

07/2014

M 2014
00999
146827

02/2017

M 2014
01000
146828

02/2017

M 2014
02920
134084

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

12/2014

FERTICOVER AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ETAJ
8, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

GLYPHOCOVER AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

CROPEXPERT AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

COVERA 
grădină fermă sănătate

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

COVERA AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

RODUL GRĂDINII. 
Legume şi Fructe 
Proaspete.
Direct de la Gospodari

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA
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M 2014
02921
133658

12/2014

M 2014
02922
133659

12/2014

M 2014
02923
134085

12/2014

M 2014
03513
135408

03/2015

M 2014
04903
134450

SEVERIN MALL SEVERIN SHOPPING
CENTER SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 301-311, ET.
3, BIROUL NR. 26,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2015

M 2014
05789
166457

Charme de la Mer SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
UNIRII BL. E1, AP. 11,
ET. 3, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

05/2020

RODUL GRADINII AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 8, 
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

DOR DE GUST AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

DOR DE GUST. 
Legume şi Fructe 
Româneşti. 
Proaspăt din Grădină

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, RO

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

DOR DE GUST. 
LEGUME Şl FRUCTE 
ROMÂNEŞTI. 
PROASPĂT 
DIN GRĂDINĂ

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

SEVERIN SHOPPING
CENTER SRL, CALEA
FLOREASCA NR.169A,
FLOREASCA 169,
CLĂDIREA A, ETAJUL 5, 
SECŢIUNEA A5.1,
BIROUL NR. 26,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
ANCUŢA BĂNEASA,
NR.1, CAMERA 2, ET.1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2014
05790
136382

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
UNIRII BL. E1, AP. 11,
ET. 3, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

05/2015

M 2016
00188
152595

01/2018

01/2018

M 2016
00463
147407

06/2017

M 2016
00464
147408

06/2017

01/2018

MUSCAT OTTONEL 
AMPRENTA DULCE

FERTICOVER 
START FORTE

SC CONFIDANT
SERVICE SRL, STR.
ANCUŢA BĂNEASA,
NR.1, CAMERA 2, ET.1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

M 2016
00189
152596

FERTICOVER 
AMOSULFAN

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

FERTICOVER OPTIL AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

FERTICOVER NITRON AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

GUSTACHE AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

M 2016
00891
152597

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA
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M 2016
04187
147411

Gustache Ce-i mai bun p
entru cei dragi

04/2017

M 2016
05245
146618

PF Consumer
Healthcare 1 LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII, .

01/2017

M 2016
05494
147414

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

06/2017

M 2016
06024
146868

02/2017

CA IMMO CAMPUS
6.1 S.R.L., STR. GARA
HERĂSTRĂU NR. 4,
CLĂDIREA A, ETAJ
3, CAMERA E3.09,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2018

M 2016
07741
183666

Wiren RAINFALL SRL, STR.
ANDREI ŞAGUNA
NR. 49, JUD. ARAD,
ARAD, 310036, ARAD,
ROMANIA

RAINFALL SRL, STR.
GHEORGHE LAZĂR
NR. 29, ETAJ 1, ARAD,
ARAD, ROMANIA

07/2022

ROBICOLD PF Consumer
Healthcare 1 LLC, 1209
ORANGE STREET,
CORPORATION TRUST
CENTER, WILMINGTON,
DELAWARE, 19801,
UNITED STATES

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

ABATORUL PERIŞ 
CONTINUĂM TRADIŢIA
CĂRNII

BELVEDERE residences BELVEDERE
RESIDENCES
UTR3 SRL, CALEA
DOROBANŢILOR
NR.33A, ET.3,CAMERA 2,
SECTOR1, BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BELVEDERE
RESIDENCES UTR3
SRL, STR.PITAR
MOŞ, NR.6, ETAJ 3,
CAMERA 1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

CA IMMO CAMPUS 6.1
S.R.L., BDUL.LASCĂR
CATARGIU, NR.47-53,
EUROPE HOUSE,
ETAJ 5, CAMERA 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2016
07195
153158

CAMPUS 6
- FOR BRIGHT MINDS

1524



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2017
03913
151590

ABATORUL PERIŞ tradiţ
ia prospeţimii

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.
1B,CLĂDIREA DE
BIROURI CUBIC
CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

11/2017

M 2017
03914
151570

11/2017

M 2017
05597

MARELE DE PERIŞ AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2017
06171
153499

03/2018

M 2017
06171
153499

claim expert CLAIM EXPERT
SERVICES S.R.L.,
STR.RABAT, NR.21,
ET.3, CAMERA A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2018

M 2017
06171
153499

claim expert CLAIM EXPERT
SERVICES S.R.L.,
STR. MACUL ROŞU,
NR.1-3, PARTER,
ETAJ 1 ŞI ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2018

M 2017
07545
155154

militari SHOPPING MILITARI SHOPPING
CENTRE S.R.L.,
BULEVARDUL IULIU
MANIU 560A, AUCHAN
MALL, ET. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2018

PERIŞ AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, 
JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

CLAIM EXPERT
SERVICES S.R.L.,
STR. MACUL ROŞU,
NR.1-3, PARTER,
ETAJ 1 ŞI ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CLAIM EXPERT
SERVICES S.R.L.,
STR. SĂGEŢII, NR.2,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MILITARI SHOPPING
CENTRE S.R.L.,
STR.BARBU
VĂCĂRESCU NR.201,
ET.11, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

CLAIM EXPERT GIE,
STR. MACUL ROŞU NR.
1-3, PARTER ŞI ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

claim expert CLAIM EXPERT GIE,
STR. MACUL ROŞU,
NR.1-3, PARTER ŞI
ETAJ 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2017
07944
154604

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD-UL PIPERA NR.
1B, CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD-UL PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2018

M 2018
01383
170079

PERIȘ AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

11/2020

M 2018
01384
157755

PESTICLEAN AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

11/2018

M 2018
01964
156756

ADELIP AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01965
156757

ARDETON AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01966
156758

AZOXIPRO AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01967
156759

CIPERSTAR AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

PERIŞ PROASPĂT 
ŞI BUN

1526



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2018
01968
156760

DETRIDO AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01969
156761

DICOSUN AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01970
156762

DICOTON AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01971
156763

ERBISTAR AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018

M 2018
01972
156764

KARDAX AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01973
156765

KELOMAX AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL  ILFOV, 
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD. PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA
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M 2018
01974
156766

KOLERON AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01975
156767

LIPEXTRA AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01976
156768

NICOTRON AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01977
156769

NICOXAL AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.
1B, CLĂDIREA DE
BIROURI CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01978
156770

PERFUZIN AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01979
156771

PRIDOPLUS AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B, 
CLĂDIREA DE
BIROURI CUBIC
CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
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M 2018
01980
156772

QUIZOMAX AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01981
156773

REXARIS AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01982
156774

SAGARIS AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01983
156775

SAPAZIN AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01984
156776

TRIBERON AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01985
156777

TRISILON AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

09/2018AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD. PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
ORAȘ VOLUNTARI,  
ILFOV,  ROMANIA
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M 2018
01986
156778

TURENIX AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD. PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
01987
156779

AGRIPREMIUM AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

09/2018

M 2018
02446
156297

08/2018

M 2018
03599
159080

Periş AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

02/2019

M 2018
03600
159081

Periş AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

02/2019

M 2018
03884
157756

AGRICOVER AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

11/2018

COMPANIA D.O. GUARD
S.R.L., STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 2,
UNITATEA 1, CORP
FINISAJ, PARTER,
BIROUL NR. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

COMPANIA 
D.O. GUARD
                                            S.C. COMPANIA D.O.

GUARD S.R.L., STR.
DOROBANŢILOR NR.
4B, BIROUL NR. 2, ET. 1,
JUD. BRAŞOV, 
BRAȘOV, ROMANIA
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M 2018
03885
157757

Agricover AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

11/2018

M 2018
08237
159610

MONITOR SECURITY SC MONITOR SECURITY
SRL, STR. SOLD.
NICULAE T. SEBE NR.
3, BL. L 42, SC. 1, ET.
6, AP. 26, CAMERA
7, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2019

M 2019
05557
165306

SULTĂNEL Sahprod Meteor SRL,
STR. PRINCIPALĂ
NR. 941, JUDEŢUL
PRAHOVA , FILIPEŞTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

Sahprod Meteor
SRL, FLOREŞTI NR.
665B, JUD. PRAHOVA,
FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

02/2020

M 2019
05558
165195

SULTAN.U Sahprod Meteor SRL,
STR. PRINCIPALĂ
NR. 941, JUDEŢUL
PRAHOVA , FILIPEŞTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

01/2020

M 2019
05559
166241

SULTANA Sahprod Meteor SRL,
STR. PRINCIPALĂ
NR. 941, JUDEŢUL
PRAHOVA , FILIPEŞTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

04/2020

M 2019
05646
185881

SARMIS CAPITAL
PARTNERS SRL, STR.
HELESTEULUI NR. 7,
DEMISOL, CAMERA 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2022

M 2019
06902
185882

Sarmis SARMIS CAPITAL
PARTNERS SRL, STR.
HELESTEULUI NR. 7,
DEMISOL, CAMERA 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2022

SC MONITOR SECURITY
SRL, STR. TECUCI NR.
3, BL. V3, SC. 4, ET. 3,
AP. 81, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, ROMANIA

Sahprod Meteor
SRL, FLOREŞTI NR.
665B, JUD. PRAHOVA,
FLOREŞTI, ROMANIA

Sahprod Meteor
SRL, FLOREŞTI NR.
665B, JUD. PRAHOVA,
FLOREŞTI, ROMANIA

SARMIS CAPITAL
PARTNERS SRL, STR.
BIHARIA NR. 26, ET. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SARMIS CAPITAL
PARTNERS SRL, STR.
BIHARIA NR. 26, ET. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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M 2020
04245
177434

MIHAI GOLU, STR. ARH.
VICTOR VLAD BR. 11,
SC. E, AP. 3, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

MIHAI GOLU, STRADA
LONDRA, NR.16,
COMUNA DUMBRĂVIȚA,
SAT DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

12/2021

M 2020
06712
173036

PEDAVO S.C. EMANUEL ONLINE
MAG S.R.L., STR.
ANCU MIRON NR. 508,
COM. PETRACHIOAIA,
JUD. ILFOV, SAT
PETRACHIOAIA, ILFOV,
ROMANIA

06/2021

M 2021
04398
180106

EUGENE ESTATE EUGENE ESTATE SA,
STR. 16 DECEMBRIE
1989 NR. 16, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300172,
TIMIȘ, ROMANIA

02/2022

M 2021
05193
178730

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET
6, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

01/2022

M 2021
05194
180331

AGRICOVER AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR
1B,CLADIREA DE
BIROURI CUBIC
CENTER, ET 6,
JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

02/2022

M 2021
05195
178732

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER ,ET
6, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

01/2022

PESCADA 
D'ale pescarilor

EMANUEL ONLINE
MAG S.R.L., STR.
CUIULUI NR. 25,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EUGENE ESTATE
SA, STR. DORIN
TEODORESCU NR. 29A,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

AGRICOVER 
The next generation 
in agribusiness
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M 2021
05196
180326

AGRICOVER CREDIT AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET
6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

02/2022

M 2021
05197
178733

AGRICOVER DISTRIBUT
ION

01/2022

M 2021
05198
178734

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

01/2022

M 2021
07012
182304

CROP360 AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

05/2022

M 2021
07297
181979

NEXT GENERATION IN
AGRIBUSINESS

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 18,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER,
ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2022

M 2021
07298
181980

PHOS EXPERT AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET
6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
8, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2022

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER TECH AGRICOVER
DISTRIBUTION SA, 
B-DUL PIPERA, NR. 1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.
6, JUD. ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, RO, .

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BLD.PIPERA, NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA
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M 2022
03473

Agrinnovator SC AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER,
ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

SC AGRICOVER SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2022
03769

Input 360 AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR. 1B,
CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER,
ET. 6, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

AGRICOVER
DISTRIBUTION SA,
BD. PIPERA NR.1B,
CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET.8,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2022
03884

BACTOLIFE BACTOLIFE A/S,
C/O DTU SCIENCE
PARK, DIPLOMVEJ 381
DK-2800 KONGENS
LYNGBY, DINAMARCA,
KONGENS LYNGBY,
2800, DANEMARCA

MIHAI TIBERIU
LEVENTE
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STRADA
NOUA, NR. 2, JUDEȚ
SIBIU, BOTORCA,
545600, SIBIU, ROMANIA

DĂSCĂLESCU &
CO, STR. MARCUS
AURELUI NR. 8,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

BACTOLIFE A/S, LERSØ
PARKALLÉ 38, 2,
COPENHAGEN E, 2100,
DANEMARCA

M 2022
04125

Bean Roasters 
SPECIALTY COFFEE 
4 SPECIAL PEOPLE 
SPECIALTY COFFEE

MIHAI TIBERIU
LEVENTE
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STRADA
NOUA NR. 2, JUD.
MUREŞ, BOTORCA,
ROMANIA

M 2022
04223

DĂSCĂLESCU & CO 
SPRL

DĂSCĂLESCU &
CO, STR. MARCUS
AURELIUS NR. 8,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul cererii Mandatar vechi Noul mandatar

124647 M 2013 00332/
22/01/2013

ProtectMARK S.R.L., STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAMERA 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
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Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

004688
002896

POLAROID PLR IP Holdings,
LLC, 4350 BAKER

ROAD, MINNETONKA,
MN 55343, STATELE
UNITE ALE AMERICII

POLAROID IP B.V., HOGE
BOTHOFSTRAAT 45,
ENSCHEDE, 7511ZA,
TARILE DE JOS

02/1996

053967
050575

BURGER KING BURGER KING
CORPORATION, 5707

BLUE LAGOON DRIVE,
FLORIDA, MIAMI 33126,

FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BURGER KING COMPANY
LLC, 5707 BLUE LAGOON
DRIVE, FLORIDA,
MIAMI 33126, FLORIDA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

10/2002

M 2003
02849

055241

TRUNG NGUYEN
INSPIRE YOUR
CREATIVE
SOURCES

DANG LE NGUYEN
VU, 268 NGUYEN TAT
THANH ST., BUON MA
THUOT CITY, DAK LAK
PROVINCE, VIETNAM

TRUNG NGUYEN
INVESTMENT
CORPORATION, 82-84 BUI
THI XUAN, BEN THANH
WARD, DISTRICT 1, HO
CHI MINH CITY, VIETNAM

11/2003

M 2006
02416

076499

LAURA MERCIER ORVEON GLOBAL
HOLDINGS LTD, THE
ADELPHI, 1-11 JOHN
ADAM ST., FLOOR 10,
LONDON, WC2N 6HT,
UK, MAREA BRITANIE

01/2007

M 2006
07265

078357

BY TERRY Mesyl Limited, BRIDGE
HOUSE, BRIDGE STREET,

CASTLETOWN, IM9
1AX, MAREA BRITANIE

Jentry (International)
Limited, FOURTH FLOOR,
52A CROMWELL ROAD,
LONDON, SW7 5BE,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

04/2007

M 2006
07794

079871

LAURA MERCIER ORVEON GLOBAL
HOLDINGS LTD, THE
ADELPHI, 1-11 JOHN
ADAM ST., FLOOR 10,
LONDON, WC2N 6HT,
UK, MAREA BRITANIE

ORVEON GLOBAL LTD ,
THE ADELPHI, 1-11 JOHN
ADAM ST., FLOOR 10
GB.UK GB, LONDON,
WC2N 6HT, UK, MAREA
BRITANIE

05/2007

M 2006
11199

081730

POEM SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA, FUNDAC

PLOPII FĂRĂ SOŢ
NR. 18-22, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

07/2007

M 2006
14171

085228

IPB INDUSTRIAL
PARK BRASOV

ICCO PARC INDUSTRIAL
S.R.L., STR. SPICULUI
NR. 3, C6-B2, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

10/2007

ORVEON GLOBAL LTD,
THE ADELPHI, 1-11 JOHN
ADAM ST., FLOOR 10
GB.UK GB, LONDON,
WC2N 6HT, UK, MAREA
BRITANIE

SC ICCO SRL, STR.
SPICULUI NR. 3,

C6-B10, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

DOMENIILE BOHOTIN
S.R.L., SAT BOHOTIN,
COMUNA RADUCANENI
NR. 525, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
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M 2007
05758

092556

AROMA LAND
THE TOUCH OF
NATURE

CODREANU DENIZA-
DOMNICA, STR. VASILE

LUCACIU NR. 33,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

AUGUSTINA- IULIA
RUPTUREANU,
STR.THEODOR AMAN,
NR.7, BL.97, APT, SC.A,
ET.1, AP.5, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

06/2008

M 2011
01446

116037

URACTIV S.C. LOOK AHEAD S.R.L.,
SOS. PACURARI NR. 127,
ET. 5, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700544, IAȘI, ROMANIA

SC TERAPIA SA ,
STR.FABRICII, NR.124,
CLUJ-NAPOCA, 400632,
CLUJ, ROMANIA

01/2012

M 2012
03219

121733

Plantimed COROBAN VIOREL
P.F.A., SAT. BUNTEŞTI
NR. 138, JUD. BIHOR,
COMUNA BUNTEŞTI,

BIHOR, ROMANIA

12/2012

M 2012
06581

123942

Lazo SC LAZO ACTIVEWEAR
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI NR. 163,
JUDEŢUL ILFOV,

AFUMAŢI, ROMANIA

05/2013

M 2013
00071

125676

ROSIG GUARD SC ROSIG GUARD
SRL, STR. EROU ION

SERBAN NR. 62, COM. 1,
PARTER, JUDEŢUL ILFOV,

VOLUNTARI, ROMANIA

Mihai Cojocariu, SOS.
BERCENI NR. 13, BL.
9,SC. 2, ET. 5, AP. 90,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2013

M 2013
06443

128940

OLD FISHERMAN SC AFI MARKET
DISTRIBUTION SRL,
STR. CEREMUSULUI,

NR. 18A, CAMERA
5, ET. 1, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

AFI QUATTRO TOTAL
SRL, STR.CEREMUSULUI
NR.18A, ETAJ 1,
CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2014

M 2014
00590

131363

URACTIV SC FITERMAN PHARMA
SRL, STR. MOARA

DE FOC NR. 35,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,

700520, IAȘI, ROMANIA

07/2014

M 2015
03112

142055

RONI SC SAM MILLS FEED
SRL, COMUNA BOTIZ,

STR. MIORIŢEI NR.
151, JUDEŢUL SATU
MARE, SAT BOTIZ,

SATU MARE, ROMANIA

SAM MILLS
INTERNATIONAL SRL,
STRADA MIORITEI, NR.
151, SAT BOTIZ, JUDEȚ
SATU MARE, COMUNA
BOTIZ, SATU MARE,
ROMANIA

04/2016

VIOREL COROBAN,
COMUNA BUNTEŞTI, 
NR.138, SAT. BUNTEŞTI,
BIHOR, ROMANIA

LAZO ONLINE
STORE S.R.L., STR.
AJUSTORULUI NR. 10, BL.
C1 (1AS), AP. 6, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

SC TERAPIA SA,
STR.FABRICII, NR.124,
CLUJ-NAPOCA, 400632,
CLUJ, ROMANIA
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M 2016
04150

146373

MR. PINOCCHIO SC NEWDAY
DISTRIBUTION SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI
NR. 17, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, ROMANIA

ALI MOHAMAD, NR.5
P, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

07/2017

M 2016
04957

146207

CINEMARATON SC DIGITAL CABLE
SYSTEMS SA, B-DUL
DIMITRIE POMPEIU

NR. 10A, BL. CONECT
1, ET. 4, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SC Diplomatic Digital
SRL, PIAŢA PRESEI
LIBERE 1, BL.1, ETAJ 3,
(CASA PRESEI LIBERE),
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/2016

M 2016
06024

146868

BELVEDERE
residences

BELVEDERE
RESIDENCES UTR3

SRL, STR.PITAR
MOŞ, NR.6, ETAJ 3,

CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2017

M 2016
07326

148772

buoni e bravi
PIZZERIE

TINTARCU RALUCA-
CRISTINA, PIAŢA C.A.

ROSETTI NR. 3, ET.
5, AP. 14, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

BUONI E BRAVI S.R.L.,
STRADA SLT. STĂNESCU
GHEORGHE, NR.1,
BL.213, SC.A, ET.10,
AP.41, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2016
07437

179883

HOTEL TRAIAN STANCIU CRISTIAN,
STR. SF. ANDREI NR.
55A, JUDEŢUL IAŞI,

IAŞI, 700028, ROMANIA

03/2022

M 2017
00801

149678

cinemaraton SC DIGITAL CABLE
SYSTEMS SA, B-DUL
DIMITRIE POMPEIU

NR. 10A, BL. CONECT
1, ET. 4, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SC Diplomatic Digital
SRL, PIAŢA PRESEI
LIBERE 1, BL.1, ETAJ 3,
(CASA PRESEI LIBERE),
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2017

M 2017
01139

150324

ICDV.RO. SC IEFTIN SIMPLU
SI RAPID SRL, STR.

DRUMUL TABEREI, NR.
60, BL.G II 7, SC. 1, AP. 11,
SECTOR 6, , BUCUREŞTI ,

BU, ROMANIA

Laurenţiu Valentin
Nastasa, ALEEA
BUCSENESTI NR. 5, BL.
E8, SC. 1. AP. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2017

M 2017
03711

153697

ATELIER de PATE
MEDIAŞ 1895
MEDWESCH

SC PREFERA FOODS SA,
DN1 KM 392 + 600, SAT

OIEJDEA, JUDEŢUL ALBA,
COMUNA GÂLDA DE JOS,
517293, ALBA, ROMANIA

PREFERA TRADING
S.R.L., COMUNA GALDA
DE JOS, STR. DN1 KM
392 + 600, SAT OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

03/2018

SPECIAL PURPOSE
VEHICLE RESIDENTIAL
PROJECT S.R.L., 
P-ŢA NUCETULUI, 
NR.12,PARTER, SPAŢIU
COMERCIAL NR.2,
BIROUL NR.17, BL.A3,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

FUNDAŢIA ECOLOGICĂ
GREEN IAŞI, STR.
PĂCURARI NR. 25, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2018
00439

155463

UVACTIV S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L., STR. MOARA DE
FOC NR. 35, JUDEȚUL

IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

07/2018

M 2018
03320

184258

NB Nail Boutique S.C. SAGA BEAUTY
SRL-D, STR. BUNA

ZIUA NR. 37, BL. E39,
SC. 1, ET. 5, AP. 27,

JUDEŢUL CLUJ , CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

NAIL BOUTIQUE STUDIO
S.R.L., STR.BUNĂ ZIUA,
NR.37, BL.E3B, SC.1, ETAJ
5, AP.27, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

08/2022

M 2019
00203

161538

ALKALSOLV S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L., STR. MOARA DE
FOC NR. 35, JUDEȚUL

IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

06/2019

M 2019
01201

162859

Dealurile Bohotinului S.C. AGROINDUSTRIALA
BUCIUM S.A., PLOPII

FĂRĂ SOŢ, NR.
18-22, FUNDAC, IS

700272, IS, ROMANIA

09/2019

M 2019
01270

165576

ERI REMARKT MAGAZINE
S.R.L., STR. MOLIERE

NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTORUL 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2020

M 2019
01273

165634

ERI ŞCOALA
ROMÂNO -
FINLANDEZA

REMARKT MAGAZINE
S.R.L., STR. MOLIERE

NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTORUL 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2020

M 2019
02420

185345

Crăciun Vienez Elena-Daniela Pandele,
STR. FAT-FRUMOS NR.

5, BL. P12, SC. 2, ET.
2, AP. 48, SECTOR 5,

BUCUREŞTI, ROMANIA

09/2022

M 2019
04354

164757

DOMENIILE
BOHOTIN

SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA, FUNDAC

PLOPII FĂRĂ SOŢ
NR. 18-22, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

12/2019

M 2019
05671

165363

ZURZUR S.C. AGROINDUSTRIALA
BUCIUM S.A., FUNDAC
PLOPII FARA SOT NR.

18-22, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

02/2020

WINSEDSWISS
EDUCATION GROUP
(WEG) S.A., RUE
DU VILLARS NR. 38,
1024 ECUBLENS, VD,
ELVETIA, ELVEȚIA

WINSEDSWISS
EDUCATION GROUP
(WEG) S.A., RUE
DU VILLARS NR. 38,
1024 ECUBLENS, VD,
ELVETIA, ELVEȚIA

DOMENIILE BOHOTIN
S.R.L., SAT BOHOTIN,
COMUNA RADUCANENI
NR. 525, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

SC TERAPIA SA,
STR.FABRICII, NR.124,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

SC TERAPIA SA,
STR.FABRICII, NR.124,
CLUJ-NAPOCA, 400632,
CLUJ, ROMANIA

Romeo-Pepino Popescu,
STR. SOARELUI NR.
17, VILA N7B-007, SAT
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
JUD. ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

DOMENIILE BOHOTIN
S.R.L., SAT BOHOTIN,
COMUNA RADUCANENI
NR. 525, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

DOMENIILE BOHOTIN
S.R.L., SAT BOHOTIN,
COMUNA RADUCANENI
NR. 525, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
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M 2020
02175

169601 DE FOC NR. 35, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

10/2020

M 2020
02176

169465 DE FOC NR. 35, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

10/2020

M 2020
02705

172556

WINNER BET CHOUCHOU IMOBIL
S.R.L, B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 5-7, CORP
B, HERMES BUSINESS
CAMPUS 1, CAMERA
1, ET. 8, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

WINNER GAMING
HOLDING S.A.,
STR.CALEA MOŞILOR
NR.158, BIROU NR.16,
ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2021

M 2020
04245

177434

PESCADA D'ale
pescarilor

MIHAI GOLU, STRADA
LONDRA, NR.16,

COMUNA DUMBRĂVIȚA,
SAT DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

12/2021

M 2020
04401

171123

ALKASOLV FITERMAN PHARMA SRL,
STR. MOARA DE FOC NR.

35, JUDETUL IASI, IASI,
7010522, IAȘI, ROMANIA

01/2021

M 2020
09102

175455

Verithera S.C. INTEGRATIVE
MEDICINE CLINIC S.R.L.,
ȘOSEAUA GHEORGHE

IONESCU SISEȘTI, NR.8A,
PARTER, SECTOR 1,

BUCURESTI, ROMANIA

SECOM HEALTHCARE
S.R.L., STR. GARA
HERASTRAU NR. 2,
CLADIREA 1, ETAJ 8,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2021

M 2021
02493

177202

Bookd Homes IOANA HOLT, STR.
SAMUIL MICU-KLEIN

NR 1-3, AP. 25, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

ZIMBILSCHI
SERDELEANU
SERGIU, BLD. SCHITU
MĂGUREANU, NR.27-33,
SC.A, ET.9, AP.49,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2021

M 2021
04398

180106

EUGENE ESTATE EUGENE ESTATE
SA, STR. DORIN

TEODORESCU NR. 29A,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,

TIMIȘ, ROMANIA

EUGENE ESTATE
LEARNING CENTER
S.R.L., STR. DORIN
TEODORESCU NR. 29A,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

02/2022

ALKALIUM S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L., STR. MOARA

ACIDURIN S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L., STR. MOARA

SC TERAPIA SA,
STR.FABRICII, NR.124,
CLUJ-NAPOCA, 400632,
CLUJ, ROMANIA

SC TERAPIA SA,
STR.FABRICII, NR.124,
CLUJ-NAPOCA, 400632,
CLUJ, ROMANIA

IONUȚ-SORINEL
GAIȚĂ, STRADA
CRIZANTEMELOR, NR.34,
AP.1, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

SC TERAPIA SA,
STR.FABRICII, NR.124,
CLUJ-NAPOCA, 400632,
CLUJ, ROMANIA

1545



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2021
07156

181906

PODGORIILE
BOHOTIN

SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA, FUNDAC
PLOPII FARA SOT NR

18-22, JUDEŢ IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

05/2022

M 2021
07157

181907

CB COLINELE
BOHOTIN

SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA, FUNDAC
PLOPII FARA SOT NR

18-22, JUDEŢ IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

05/2022

M 2021
08394

185007

PIAZZETTA
ROMANA

SPEED PIZZA SRL,
ŞOS. COTROCENI NR.
14, ET. 2, SECTOR 6,

BUCUREŞTI, ROMANIA

LA VERA PIZZA SRL,
STRADA NUCULUI, NR.6,
BLOC V101, SCARA A,
ETAJ 8, AP.26, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2022

M 2021
08408

FOTBAL CLUB
ASTRA

PETRICĂ BUDURU, STR.
BOGDAN VODĂ NR.

19A, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,

900613, ROMANIA

ASOCIAŢIA FOTBAL
CLUB ASTRA, STR.
PĂCII, NR.60, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

M 2021
08411

FOTBAL CLUB
ASTRA 1934

PETRICĂ BUDURU, STR.
BOGDAN VODĂ NR.

19A, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900613,

CONSTANȚA, ROMANIA

ASOCIAŢIA FOTBAL
CLUB ASTRA, STR.
PĂCII, NR.60, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

M 2022
02568

Pita Station INTEGRATED FOOD
SOLUTIONS S.R.L.,

STR. MAIOR CORAVU
NR. 57, SC. A, ETAJ

6, AP. 19, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IFS MARKETING &
TRADING S.R.L., STR.
MAGURICEA NR. 27, BL.
8J, SC. 1, AP. 8, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

M 2022
06091

SAM EXPO ACTIV IMOBILIARE
S.R.L., BULEVARDUL

VOLUNTARI, NR. 86, ÎN
COMPLEXUL SMART

EXPO, PAVILION FLORA,
STAND 304 - PAVILION

ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI,

ILFOV, ROMANIA

SAM COMERCIAL
TRADING S.R.L., ŞOS.
COLENTINA NR. 462E,
COMPLEX SAM EXPO,
SECTOR 2, BUCUREŞTI
021165, ROMANIA

DOMENIILE BOHOTIN
S.R.L., SAT BOHOTIN,
COMUNA RADUCANENI
NR. 525, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

DOMENIILE BOHOTIN
S.R.L., SAT BOHOTIN,
COMUNA RADUCANENI
NR. 525, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
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M 2022
06093

SAM EXPO TEXTIL ACTIV IMOBILIARE
S.R.L., BULEVARDUL

VOLUNTARI, NR. 86, ÎN
COMPLEXUL SMART

EXPO, PAVILION FLORA,
STAND 304 - PAVILION

ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI,

ILFOV, ROMANIA

SAM COMERCIAL
TRADING S.R.L., ŞOS.
COLENTINA NR. 462E,
COMPLEX SAM EXPO,
SECTOR 2, BUCUREŞTI
021165, ROMANIA

M 2022
06095

SAM FASHION ACTIV IMOBILIARE
S.R.L., BULEVARDUL

VOLUNTARI, NR. 86, ÎN
COMPLEXUL SMART

EXPO, PAVILION FLORA,
STAND 304 - PAVILION

ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI,

ILFOV, ROMANIA

SAM COMERCIAL
TRADING S.R.L., ŞOS.
COLENTINA NR. 462E,
COMPLEX SAM EXPO,
SECTOR 2, BUCUREŞTI
021165, ROMANIA

M 2022
06096

SAAM EXPO ACTIV IMOBILIARE
S.R.L., BULEVARDUL

VOLUNTARI, NR. 86, ÎN
COMPLEXUL SMART

EXPO, PAVILION FLORA,
STAND 304 - PAVILION

ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI,

ILFOV, ROMANIA

SAM COMERCIAL
TRADING S.R.L., ŞOS.
COLENTINA NR. 462E,
COMPLEX SAM EXPO,
SECTOR 2, BUCUREŞTI
021165, ROMANIA
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

027094
022491

ULUDAG ERBAK-ULUDAG ICECEK
SANAYI VE TICARET

01/1996

027097
021908

FRUTTI ERBAK-ULUDAG ICECEK
SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI,
DOSAB-SÖNMEZ SITESI
YENI YALOVA CD. NR.:

01/1996

041945
030555

ADVIL PF Consumer Healthcare
1 LLC, CORPORATION

02/1999

052337
037230

CHILDREN'S ADVIL PF Consumer Healthcare
1 LLC, CORPORATION

05/2000

ANONIM SIRKETI,
DOSAB-SÖNMEZ SITESI
YENI YALOVA CD. NR.

570, OSMANGAZI-
BURSA, TURCIA

Uludağ Maden SulariTürk
 ANONIM ȘİRKETİ,
DOĞANEVLER
MAHALLESI 3. PAZAR
SOKAK NO: 115/2/1
ADRES NO: 3309125528
OFIS VE İŞYERI,
OSMANGAZI-BURSA,
TURCIA

570, OSMANGAZI-
BURSA, TURCIA

SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS

DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

Uludağ Maden Sulari
Türk ANONIM ȘİRKETİ,
DOĞANEVLER
MAHALLESI 3. PAZAR
SOKAK NO: 115/2/1
ADRES NO: 3309125528
OFIS VE İŞYERI,
OSMANGAZI-BURSA,
TURCIA

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII, 

SERVICE COMPANY;
251 LITTLE FALLS

DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,

STATELE UNITE
ALE AMERICII
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053632
042148

ADVANCED
MEDICINE FOR
PAIN

02/2001

M 2000
00887

041330

12/2000

M 2008
00306

092110

ADVIL ULTRA PF Consumer Healthcare
1 LLC, CORPORATION

06/2008

M 2008
03241

096257

CARTONAŞUL
ROŞU

KIKA MOBEL-
HANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H., ANTON-
SCHEIBLIN-GASSE

1,ST.POLTEN,
OSTERREICH,
3100, AUSTRIA

LEINER & KIKA
MÖBELHANDELS GMBH,
PORCHESTRASSE 7, ST
PÖLTEN, 3100, AUSTRIA

11/2008

M 2008
03242

096258

CARTONAŞUL
ROŞU

KIKA MOBEL-
HANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H., ANTON-
SCHEIBLIN-GASSE

1,ST.POLTEN,
OSTERREICH,
3100, AUSTRIA

LEINER & KIKA
MÖBELHANDELS GMBH,
PORCHESTRASSE 7, ST
PÖLTEN, 3100, AUSTRIA

11/2008

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

PF Consumer Healthcare
1 LLC, CORPORATION
SERVICE COMPANY,

251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,

DELAWARE 19808,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

PF Consumer Healthcare
1 LLC, CORPORATION
SERVICE COMPANY,

251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,

DELAWARE 19808,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS

DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2015
07553

141939

INGRIKO SC INGRIKO BIJOUX
SRL, STR. NORDULUI

NR. 21, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

SC INGRIKO
INTERNATIONAL S.R.L.,
STR. SIRETULUI NR. 24,
BACĂU, 600380, BACĂU,
ROMANIA

04/2016

M 2016
02899

146026

KIKA FACEM CASA
BUNA ÎMPREUNA

KIKA Mobel-
Handelsgesellschaft

m.b.H., ANTON
SCHEIBLIN-

LEINER & KIKA
MÖBELHANDELS GMBH,
PORCHESTRASSE 7, ST
PÖLTEN, 3100, AUSTRIA

12/2016

M 2016
05245

146618

ROBICOLD PF Consumer Healthcare
1 LLC, CORPORATION

01/2017

M 2017
06171

153499 NR.1-3, PARTER ŞI
ETAJ 4, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

CLAIM EXPERT
SERVICES S.R.L.,
STR.RABAT, NR.21, ET.3,
CAMERA A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

03/2018

GASSE 1, 3100 ST.
POLTEN, AUSTRIA

SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS

DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,

STATELE UNITE
ALE AMERICII

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare
Holdings (US) LLC,
CORPORATION
SERVICE COMPANY,
251 LITTLE FALLS
DRIVE, WILMINGTON,
DELAWARE 19808,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

claim expert CLAIM EXPERT GIE,
STR. MACUL ROŞU,
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Drepturi succesorale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2003
03012

060901

LAURUL MICULA MOISIE, STR.
UNIRII NR. 19A, JUD.

BIHOR, LOCALITATEA
VASCAU, ROMANIA

Cătălin Micula, STR.
BARLOGENI NR. 111A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

10/2004

M 2017
03048

150720

PETRICĂ MÎŢU
STOIAN

PETRE MÎŢU, STR.
PETRE CARP NR.11,

JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

09/2017MARIA TARCHILA, COM.
LIVADA, SAT SÂNLEANI,
NR. 82A, JUD. ARAD, 
ARAD, ROMANIA
DOMNICA VÎRVESC,
COM. BĂUŢAR, SAT
BĂUŢAR NR. 11, 
JUD.CARAŞ-SEVERIN, 
CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA
Donică-Andrei Mîţu, ALE.
GALAŢI NR. 2, SC. 2, AP.
4, REŞIŢA, JUD. CARAŞ-
SEVERIN, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA
MARIAN-OCTAVIAN Mîţu,
CAL. CARANSEBEŞULUI,
BL. 20, SC. 3, AP. 2,
REŞIŢA, JUD. CARAŞ-
SEVERIN, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA
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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 2016 06024/
146868

BELVEDERE
residences

SPECIAL PURPOSE VEHICLE
RESIDENTIAL PROJECT S.R.L.,

P-ŢA NUCETULUI, NR.12,
PARTER, SPAŢIU COMERCIAL
NR.2, BIROUL NR.17, BL.A3,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

BELVEDERE RESIDENCES UTR3
SRL, STR.PITAR MOŞ, NR.6,
ETAJ 3, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Neexclusivă

M 2020 07581/
174623

FACTORY 4.0 MARIUS HĂRĂTĂU, STR.
PICTOR OCTAV BĂNCILĂ NR.

5, BL. CL12, SC. A, ET. 9, AP. 33,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

BEST SMART DIGITAL S.R.L.,
STR. LT. BAICAN IONESCU NR.
18, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

28/10/2022-

28/10/2023

Exclusivă

M 2018 00556/
155404

Pe Aripile
Sunetului
Concursul
Naţional de
Interpretare
Muzicală

ZAHARIA ALINA, STR.
SURORILOR, NR.32, SECTOR

1, BUCUREŞTI, ROMANIA

ASOCIATIA "PE ARIPILE
SUNETULUI", STR. SURORILOR
NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30/10/2018-

08/08/2023

Exclusivă

M 2018 00556/
155404

Pe Aripile
Sunetului
Concursul
Naţional de
Interpretare
Muzicală

ZAHARIA ALINA, STR.
SURORILOR, NR.32, SECTOR

1, BUCUREŞTI, ROMANIA

"PE ARIPILE SUNETULUI" S.R.L.,
STR.SCOLILOR, NR.44, BL.A,
SC.5, AP.80, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

Exclusivă

M 2007 00531/
086816

GS BET PARIURI
SPORTIVE

GHEORGHE VICTORIA, STR.
PAHARNICUL TURTUREA NR.

15, BL. 74, AP. 12, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

SMILEY SOFTWARE S.R.L.,
STR.MIHAI EMINESCU, BL.B,
SC.B, ETAJ PARTER, AP.
CAMERA 2, MUNICIPIUL DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

Neexclusivă

31/05/2022*

26/09/2022*

28/04/2022*

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.  
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

095650 M 2008 07552/
27/08/2008

090570 M 2007 02140/
27/02/2007

Numărul cererii

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEIEXIMBANK SA, 
STR. BARBU DELAVRANCEANR. 6A, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011355,ROMANIA

RADIERE IPOTECĂ 

Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 24.08.2022, Agentul pentru 
Garanţie renunţă şi eliberează în mod expres, în totalitate şi necondiţionat şi îşi exprimă consimţământul la 
radierea,  renunţarea  şi  la  ştergerea  din  registrele  relevante  ţinute  la  OSIM  a  ipotecii  mobiliare  (Id  iniţial 
2019-000306269813-EXA), OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii mobiliare asupra 
mărcii  SENSIBLU,  nr.  080883,  titular  S.C.  SENSIBLU  S.R.L.,  STR.  CIOBANULUI  NR.133,  IF  077135, 
MOGOŞOAIA, IF 077135, ROMANIA.

091801 M 2008 02528/
27/02/2007

Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 24.08.2022, Agentul pentru 
Garanţie renunţă şi eliberează în mod expres, în totalitate şi necondiţionat şi îşi exprimă consimţământul la 
radierea,  renunţarea  şi  la  ştergerea  din  registrele  relevante  ţinute  la  OSIM  a  ipotecii  mobiliare  (Id  iniţial 
2020-07201506139611-HAY),  OSIM  face  menţiune  în  Registru  Mărcilor  de  radierea  ipotecii  mobiliare 
asupra  mărcii  SENSIBLU,  nr.  080883,  titular  S.C.  SENSIBLU  S.R.L.,  STR.  CIOBANULUI  NR.133,  IF 
077135, MOGOŞOAIA, IF 077135, ROMANIA.
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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)

123501(R) 10/08/2032 9 SC QWERTY DESIGN SRL

122663(R) 04/09/2032 1, 3, 5,
9, 10,
35, 36,
37, 44

MEDICARE OPTICS SRL
MEDICARE TECHNICS SA

052963(2R) 24/09/2032 3, 5,
16, 21,
24, 25,
28

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

134209(R) 06/09/2032 5 SC INTERNATIONAL HEALTH
IH SRL

INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

123654(R) 10/10/2032 3, 5, 35 SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L

121404(R) 22/06/2032 11, 35,
42

CLIMA STUDIO SRL

126689(R) 14/12/2032 35, 41 SC BERGENBIER SA ROMINVENT S.A.

141816(R) 21/12/2032 30, 35 SC RISO SCOTTI DANUBIO
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

124129(R) 23/07/2032 12, 25 INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware LLC)

SC ROMINVENT SA

141815(R) 21/12/2032 30, 35 SC RISO SCOTTI DANUBIO
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

141817(R) 21/12/2032 30, 35 SC RISO SCOTTI DANUBIO
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

141813(R) 21/12/2032 30, 35 SC RISO SCOTTI DANUBIO
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123774(R) 18/10/2032 35 ADLI BARIS

141814(R) 21/12/2032 30, 35 SC RISO SCOTTI DANUBIO
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123991(R) 06/08/2032 7, 35,
37, 42

NICOLAE OPRICA SC KEYPI AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

122369(R) 06/08/2032 29, 30,
31

SC CONTEC FOODS SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

122486(R) 03/08/2032 11 KYUNGDONG NAVIEN CO.,
LTD

CABINET M OPROIU SRL

123655(R) 10/10/2032 3, 5 SC JUST MASTER ACTIVITIES
SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L

055446(2R) 27/09/2032 30 YILDIZ HOLDING A.S. S.C. PETOSEVIC S.R.L.

122849(R) 20/07/2032 16, 32,
33, 35,
39, 41,
43

SC JIDVEI SRL CABINET N.D. GAVRIL SRL

122755(R) 24/09/2032 21, 42 SC AXA PORCELAINE SRL SC KEYPI AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

122925(R) 29/08/2032 30, 35 SC NOVITA IMPEX SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

052227(2R) 17/09/2032 3, 5, 21 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

123696(R) 17/08/2032 29, 30,
35, 39,
43

MIRELA ZLOTEA

007767(5R) 04/11/2032 6, 8, 9,
17, 18,
20, 21

THERMOS LLC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125205(R) 28/09/2032 5 SC LABORMED PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

022060(3R) 26/10/2032 9 TEAC CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

052759(2R) 14/08/2032 3, 5,
21, 30

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

125139(R) 06/02/2033 44 SC DENTAL VISION CLINIC
SRL

120371(R) 17/02/2032 36 SC ACCOUNTESS PROFILE
SRL

SC NOMENIUS SRL

055540(2R) 30/09/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

SC PETOSEVIC SRL

053224(2R) 13/09/2032 9, 42 SC STREAM NETWORKS SRL CABINET DOINA TULUCA PFA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

122864(R) 15/06/2032 37 SC ELGOM SRL APPELLO BRANDS SRL

123843(R) 05/11/2032 3, 9,
16, 21,
35, 41,
44

SC GREEN NET SA

124375(R) 13/12/2032 5 SC ZDROVIT ROMANIA SRL SC NOMENIUS SRL

122109(R) 29/12/2031 5, 35 SC POLISANO
PHARMACEUTICALS SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

124609(R) 09/01/2033 41 SC SFINX EXPERIENCE SRL

127219(R) 29/04/2033 45 SC MTS SECURITATE SRL SC APPELLO BRANDS SRL

125857(R) 31/01/2033 35, 44 OSAIN FLORENTA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

125660(R) 25/02/2033 16 SC PIRAMIDA TRADE INVEST
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

143766(R) 15/02/2032 44 SC GTL MEDICAL CLINIC SRL

124458(R) 28/11/2032 38, 41,
42, 45

CRISTIAN CATALIN
VLASCEANU

051803(2R) 14/06/2032 9, 16,
25, 28,
41

WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

SC PETOSEVIC SRL

124320(R) 17/12/2032 25, 26,
28, 35

SC VIADA SRL ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA

124783(R) 04/02/2033 30 SC DIANY-COM SRL SC INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

057568(2R) 08/04/2032 3 SC ALEXFARM CONSULT SRL SC ROMPATENT DESIGN SRL

123358(R) 20/08/2032 35 VIORICA SUSANI CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

058860(2R) 20/08/2032 16, 42 INTERNATIONAL DATA
GROUP INC

ROMINVENT S.A.

124112(R) 18/12/2032 3, 29,
30

BOGDAN BOTĂU DELIA BELCIU CABINET
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

052853(2R) 06/09/2032 10 BECTON DICKINSON AND
COMPANY (A NEW JERSEY
CORPORATION)

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

1571



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123300(R) 21/09/2032 17, 42 SC ERVAN TRUST SRL KEYPI AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

145557(R) 27/08/2032 35, 44 SC MEDICO FARM SRL

122850(R) 20/07/2032 16, 32,
33, 35,
39, 41,
43

SC JIDVEI SRL CABINET N.D. GAVRIL SRL

124106(R) 30/10/2032 35, 43,
44

SC ROUGE NAIL BAR SRL SC APPELLO BRANDS SRL

122067(R) 27/06/2032 41 DOOSAN CORPORATION CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

052170(2R) 03/07/2032 35, 37 DRAGOS RADU-BOGDAN AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

124782(R) 04/02/2033 30 SC DIANY-COM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

003089(5R) 15/12/2032 12 THE GOODYEAR TIRE &
RUBBER COMPANY

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

050915(2R) 29/05/2032 9, 35,
42

SMARTREE HRTECH S.R.L.

049413(2R) 04/02/2032 35 HENRI MAILLARDET AG

122286(R) 30/07/2032 37 SC DORALEX COM SRL

053455(2R) 17/10/2032 30, 35,
39

TREI BRUTARI SRL

123447(R) 18/07/2032 35, 41 IOAN POPA SC CABINET M OPROIU SRL

122785(R) 13/08/2032 43 URS CERTIFICĂRI SRL PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

018895(3R) 09/04/2032 5 POLICHEM SA SC PETOSEVIC SRL

157167(R) 22/02/2033 3, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 28,
29, 30,
32, 33,
34, 42

LEGENDARY DRACULA S.R.L. ENACHE IP PARTNERS SRL

126421(R) 18/03/2033 37, 38,
41, 42,
45

SC VISPA GUARD SECURITY
SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

125072(R) 06/02/2033 35, 45 FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL

125059(R) 06/02/2033 35, 45 FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL

053113(2R) 27/08/2032 29 SERV CONSULTING S.R.L. CABINET N.D. GAVRIL SRL

053625(2R) 04/07/2032 29 SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA

052414(2R) 04/07/2032 29, 30,
35, 39

SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA

051159(2R) 14/06/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA Ratza si ratza SRL

051160(2R) 14/06/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA Ratza si ratza SRL

052056(2R) 01/07/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

052052(2R) 01/07/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

053410(2R) 04/07/2032 3 HEM CORPORATION PRIVATE
LIMITED

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

022227(4R) 24/03/2042 25 Sequential Avia Holdings LLC SC PETOSEVIC SRL

052058(2R) 01/07/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

054945(2R) 08/07/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

050327(2R) 21/03/2032 25, 34 CHINA TOBACCO FUJIAN
INDUSTRIAL CO., LTD.

SC ROMINVENT SA

054946(2R) 08/07/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

054950(2R) 08/07/2032 32, 33,
35, 39

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

012638(4R) 18/10/2032 23, 24,
25

IWS NOMINEE COMPANY
LIMITED

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

124647(R) 22/01/2033 36 SC EGROS TRADE SRL ProtectMARK S.R.L.

128488(R) 18/01/2033 9, 35,
44

SC PURE VISION
INTERNATIONAL SRL

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

122929(2R) 25/09/2032 35, 44 DR LENTILA OPTICS SRL

021611(3R) 13/08/2032 16, 35,
39, 41

SC TRUSTUL DE PRESĂ
"DUNĂREA DE JOS" S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

120799(R) 02/04/2032 41 COLEGIUL MEDICILOR
STOMATOLOGI BUCUREŞTI

APPELLO BRANDS SRL

018155(3R) 21/08/2032 33 CHIVAS HOLDINGS (IP)
LIMITED

Ratza si ratza SRL

018156(3R) 21/08/2032 33 CHIVAS HOLDINGS (IP)
LIMITED

Ratza si ratza SRL

018154(3R) 21/08/2032 33 CHIVAS HOLDINGS (IP)
LIMITED

Ratza si ratza SRL

019795(3R) 19/08/2032 33 PERNOD RICARD
MEXICO,S.A. de C.V.

Ratza si ratza SRL

123209(R) 19/09/2032 25 SAUCONY, INC. RATZA SI RATZA SRL

123208(R) 19/09/2032 25 SAUCONY, INC. RATZA SI RATZA SRL

134208(R) 06/09/2032 5 SC INTERNATIONAL HEALTH
IH SRL

INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

050639(2R) 21/03/2032 25, 34 CHINA TOBACCO FUJIAN
INDUSTRIAL CO., LTD.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

053837(2R) 27/09/2032 25 PERRY ELLIS
INTERNATIONAL GROUP
HOLDINGS LIMITED

ROMINVENT S.A.

123213(R) 19/09/2032 25 SAUCONY, INC. RATZA & RATZA SRL

052957(2R) 09/09/2032 32, 33 S.C. ZAREA S.A. SC RODALL SRL

123903(R) 26/09/2032 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

124812(R) 17/09/2032 9, 16,
35, 36

MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED, A
DELAWARE CORPORATION

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123776(R) 21/09/2032 7, 12,
35, 42

SZAKÁCS ATTILA-LEVENTE INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

137491(2R) 10/10/2042 28 SC NORIEL IMPEX SRL

124164(R) 16/11/2032 35, 42 COMAN GEORGE ŞTEFAN ProtectMARK S.R.L.

121211(R) 12/04/2032 16, 30 HOROBETA IMPEX SRL

123029(R) 19/09/2032 25 SPERRY TOP-SIDER, LLC. RATZA & RATZA SRL

125945(R) 10/09/2032 35, 41 BRATU VIOREL SC RODALL SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

145218(R) 04/02/2033 39, 41 SC BELLOTTO IMPEX SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

123212(R) 19/09/2032 25 SAUCONY, INC. RATZA & RATZA SRL

123571(R) 06/09/2032 3, 5 GHEORGHE SORIN MIRON SC RODALL SRL

051873(2R) 21/03/2032 25, 34 CHINA TOBACCO FUJIAN
INDUSTRIAL CO., LTD.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

125035(R) 06/03/2033 45 SC SECURITY MANAGEMENT
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122120(R) 16/07/2032 7, 11,
16, 21,
28, 30,
32, 35,
37, 39,
40, 41,
43

SC FOUNTAIN IMPORT
EXPORT SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

143854(R) 10/04/2032 35 ALIRA GRAND VINS SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ SRL

124032(R) 24/10/2032 5 SC LIFE CARE CORP SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

121600(R) 08/06/2032 35, 44 BODI GYORGY APPELLO BRANDS SRL

122901(R) 25/09/2032 35, 38,
41, 42

VICTOR PETRUT GLIJIN

124720(R) 25/01/2033 35, 38,
42

BOGDAN TODEASA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

142367(R) 13/09/2032 3 SOCIETE DE RECHERCHE
COSMETIQUE S.A.R.L.

ROMINVENT S.A.

125529(R) 05/02/2033 25, 35 TEPE YUSUF WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

003109(5R) 29/01/2033 7, 8, 12 CATERPILLAR INC. FRISCH & PARTNERS S.R.L.

053574(2R) 30/09/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

125420(R) 28/01/2033 16, 17,
35

PROXIMA CONSERV SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

128211(R) 29/11/2032 35, 36,
37

SC CASA NOBEL SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

146342(R) 14/11/2032 11 DELTA ELECTRONICS INC CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

139102(R) 13/07/2032 16, 35,
41, 42

MUNICIPIUL IASI ProtectMARK S.R.L.

169822(R) 30/08/2032 21 SC SALES CONSULTING SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

123463(R) 13/09/2032 41, 44 ELENA DOINITA NANU

123298(R) 18/09/2032 35, 41 SC DUCHESSE
CORPORATION SRL
SC PLATINUM AGENCY SRL

053475(2R) 26/09/2032 5 SC HIPOCRATE 2002 SERV
SRL

055107(2R) 26/09/2032 5, 35,
39

SC HIPOCRATE 2002 SERV
SRL

020485(3R) 10/02/2033 14, 18 Fossil Group, Inc. ROMINVENT S.A.

007984(5R) 27/10/2032 7 TOYO ADVANCED
TECHNOLOGIES CO LTD

ROMINVENT S.A.

124868(R) 18/09/2032 35, 41 SC DUCHESSE
CORPORATION SRL

126571(R) 08/10/2032 16, 35,
38, 39,
41, 42

MIRELA DANIELA CÂRCIOG CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

123011(R) 28/08/2032 30 APOLLON PACK SRL RODALL S.R.L.

125605(R) 13/02/2033 30 FAST SERVICE SRL ProtectMARK S.R.L.

053457(2R) 05/02/2033 41 ASOCIATIA 15 NOIEMBRIE
1987

123594(R) 05/10/2032 7, 9,
16, 35,
36, 38,
41, 42,
44, 45

SC OMV PETROM SA

128169(R) 21/09/2032 32 ISBRE WATER AS RATZA & RATZA SRL

123402(R) 21/09/2032 35, 38,
41

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

125816(R) 20/02/2033 35, 45 SC GLOBAL CONS INC SRL
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124383(R) 02/11/2032 6, 20,
28, 35

SC LAVITEX PROD SRL BRAND LEADER SRL

124265(R) 20/12/2032 29, 30,
31, 35

SC PREFERA FOODS SA CABINET ANI FUCIU SRL

053321(2R) 29/10/2032 30 CJ CORP ROMINVENT S.A.

122340(R) 13/08/2032 35 SC SELECT ADVERTISING
SRL

067202(2R) 08/10/2032 16 TIME INC. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123864(2R) 31/10/2042 16, 35,
38, 41,
42, 45

FEDERATIA ASOCIATIILOR
COMPANIILOR DE UTILITATI
DIN ENERGIE

124570(R) 15/05/2032 29, 30,
32

GABRIEL-MIHAITA CHIFA

052228(2R) 17/09/2032 3 SC ELSID SA FRISCH & PARTNERS S.R.L.

123150(R) 03/09/2032 1, 6,
19, 20,
35, 37

SC BETAROM SRL INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY

125582(R) 14/02/2033 35, 39,
41, 43

SC CIEL VOYAGES SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

125179(R) 18/03/2033 41 NICULESCU -MIZIL TUDOR S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

123433(R) 28/09/2032 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

053192(2R) 07/10/2032 10 CONVATEC INC. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125447(R) 27/12/2032 44 BOGDAN CRISTIAN ION CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA

055667(2R) 09/07/2032 3 SA FARMEC SA

125906(R) 22/03/2033 42 SC IDEA STUDIOS SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

053207(2R) 24/07/2032 38 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

019888(3R) 19/10/2032 33 THE ABSOLUT COMPANY
AKTIEBOLAG

RATZA SI RATZA SRL
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019673(3R) 28/07/2032 29, 30,
32

THE HERSHEY COMPANY INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

019789(3R) 13/08/2032 3 LYSOFORM PHARMA GmbH &
Co. VERWALTUNGS KG

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

019788(3R) 13/08/2032 5 LYSOFORM PHARMA GmbH &
Co. VERWALTUNGS KG

ROMINVENT S.A.

052539(2R) 17/07/2032 5 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA

RATZA SI RATZA SRL

123434(R) 28/09/2032 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

123432(R) 28/09/2032 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

124423(R) 02/10/2032 1, 2,
17, 19,
35, 39

SC FABRYO CORPORATION
SRL

122036(R) 20/06/2032 35, 37,
39, 42

SC ELEGANCE CAR TAXI SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

053533(2R) 31/10/2032 29 RAVINTORAISIO OY ROMINVENT S.A.

122310(R) 24/07/2032 20, 42 SC TURSO HOLZ SRL CAVESCU SI ASOCIATII

018963(3R) 16/07/2032 5, 30 The Procter & Gamble Company RATZA & RATZA SRL

019866(3R) 23/09/2032 39 PICKFORDS 1646 LIMITED SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

122876(R) 23/08/2032 1, 5 UPL Agricultural Solutions
Holdings B.V.

SC PETOSEVIC SRL

124115(R) 19/11/2032 35, 41 ASOCIAŢIA ROTARY CLUB
PITESTI

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA

125191(R) 16/01/2033 42 ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE DIN
ROMANIA ASRO

053006(2R) 27/09/2032 25 PERRY ELLIS
INTERNATIONAL GROUP
HOLDINGS LIMITED

ROMINVENT S.A.

123948(R) 21/08/2032 30, 35,
39

SC AZAD TRADERS SRL

122689(R) 01/08/2032 35, 37 SC ARENA AUTO SRL SC APPELLO BRANDS SRL

1578



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

121830(R) 18/07/2032 35, 41,
42, 45

SC CONSTANT ART SRL SC APPELLO BRANDS SRL

123110(R) 06/08/2032 30, 35,
36, 43

SC DACIA SA

140057(R) 17/01/2033 28 SC NORIEL IMPEX SRL

124942(R) 17/01/2033 16, 38 Luca Răzvan-Iulian ProtectMARK S.R.L.

125386(R) 26/07/2032 29, 35 ANGST RO SRL SC INTELECT SRL

052045(2R) 26/03/2032 16, 42 BUCUROIU IOANA-MARIA ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

050149(2R) 26/03/2032 16, 35,
42

BUCUROIU IOANA-MARIA ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

053407(2R) 19/11/2032 21, 35 SC BILANCIA EXIM SRL

124231(R) 19/11/2032 3, 5,
29, 30,
31, 32,
33, 35

KATALIN BORBATH SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL

124259(R) 06/11/2032 16 EURO STANDARD PRESS
2000 SRL

123577(R) 10/10/2032 29, 30 SC ROMPAK SRL

123497(R) 20/09/2032 29, 30,
31

INTERSNACK GROUP GMBH
& CO. KG

CABINET MARILENA
COMANESCU

054688(2R) 17/10/2032 29, 30,
31

INTERSNACK POLAND SP
z.o.o.

CABINET MARILENA
COMANESCU

127799(R) 13/03/2033 35, 41 SC CONVERTIS
MANAGEMENT SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

052026(2R) 10/10/2032 29, 35,
39, 40

INTERSNACK GROUP GMBH
& CO. KG

CABINET MARILENA
COMĂNESCU

126559(R) 22/01/2033 35 SC NICHIDUTA TRADING SRL SC NOMENIUS SRL

126225(R) 05/12/2032 39, 43 SC BIZ SHOP
COMMUNICATION SRL

123703(R) 17/09/2032 35, 43 ARISTOTEL NITA

125686(R) 30/01/2033 43 SC BUKOWINA GOURMAND
SRL

123099(R) 30/08/2032 9, 12,
35, 39

SC CONEX DISTRIBUTION SA
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123037(R) 04/09/2032 36 DAW MANAGEMENT-BROKER
DE ASIGURARE SRL

IORGULESCU MARIANA PFA

145896(R) 05/10/2032 16, 35,
41

SC BUM MEDIA SRL

049358(2R) 25/02/2032 9, 35 E-BODA ELECTRONICS SRL

123012(R) 28/08/2032 35, 38,
41, 42

MARTA SILVIA FODOR

125085(R) 24/08/2032 43 SC URBANART SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

126301(R) 01/04/2033 16, 35,
41

VIRTUAL COMPANY OF
PHYSICS SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

126593(R) 15/04/2033 17, 19 SC EURO.EM.SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

131699(R) 21/03/2033 43 RĂZVAN - LUCIAN ŢEPOI S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122384(R) 24/07/2032 33, 35,
42

ADRIAN EMANUIL SEMCU

124425(R) 20/09/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

126169(R) 01/04/2033 16, 35,
41

VIRTUAL COMPANY OF
PHYSICS SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

018152(3R) 21/08/2032 33 THE GLENLIVET DISTILLERS
LIMITED

Ratza si ratza SRL

125590(R) 24/05/2032 2, 30 SC AROMATICS SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

050231(2R) 28/03/2032 16, 25,
35, 41

CRISTIAN - NICOLIN HÎLDAN

123530(R) 09/11/2032 18, 25,
35

PEEK & CLOPPENBURG KG ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L.

050517(2R) 09/05/2032 9, 12,
35

SC METAPLAST SRL

052175(2R) 06/08/2032 16, 35,
41

MIHU MARIA

130780(R) 02/07/2032 7, 9,
36, 42

T. GARANTI BANKASI A.Ş. SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

053015(2R) 09/08/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

PETOSEVIC S.R.L.
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122765(R) 14/08/2032 5, 35,
39

PARA DISTRIBUTION GROUP
SRL

052670(2R) 08/08/2032 40 ITHAKA HARBORS, INC. SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

123210(R) 19/09/2032 25 SAUCONY, INC. RATZA & RATZA SRL

053268(2R) 08/10/2032 30, 31,
43

DRAGOŞ VASILE

125057(R) 21/01/2033 16, 22,
35, 38

PROXIMA CONSERV SRL

124457(R) 29/11/2032 1 SZOLVEGY VEGYIPARI S.R.L. S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT

055378(2R) 19/09/2032 43 SC BEGA TURISM SA

003046(5R) 15/11/2032 5 E R SQUIBB & SONS LLC ROMINVENT S.A.

053907(2R) 09/10/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

053908(2R) 09/10/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

049956(2R) 28/02/2032 18, 22,
25

SC GAMONTEC SRL

054291(2R) 09/10/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

145436(R) 27/09/2032 35, 41,
42, 45

SC INTEGRATED BUSINESS
CENTER SRL

124426(R) 18/12/2032 3, 5,
35, 38,
39, 44

VASILE DRAGOŞ BODNAR
MARIA - ANTOANETA
BODNAR
BODNAR VASILE

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

054296(2R) 09/10/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

053261(2R) 02/10/2032 5 OTSUKA PHARMACEUTICAL
CO LTD

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120157(R) 22/03/2032 5, 35 SC POLISANO
PHARMACEUTICALS SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

054293(2R) 09/10/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

053201(2R) 09/10/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

123807(R) 05/10/2032 5, 35 SC TERAPIA SA

052742(2R) 23/08/2032 5 OTSUKA PHARMACEUTICAL
CO LTD

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL
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122749(R) 08/08/2032 29 SC LACTAG SA RODALL S.R.L.

052199(2R) 15/08/2032 5 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

051570(2R) 06/08/2032 9, 35,
42

SMARTREE HRTECH S.R.L.

052882(2R) 18/09/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

SC PETOSEVIC SRL

021378(3R) 15/12/2032 3 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

022065(3R) 03/11/2032 2 DAW SE ROMINVENT S.A.

019941(3R) 05/11/2032 3 THE PROCTER AND GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

003042(5R) 15/11/2032 3, 5,
30, 32

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

021913(3R) 29/10/2032 3 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

053379(2R) 29/10/2032 3, 5, 21 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

123808(R) 05/10/2032 5, 35 SC TERAPIA SA

123907(R) 09/10/2032 29 SC LACTAG SA SC RODALL SRL

053263(2R) 02/10/2032 38, 41 CISCO TECHNOLOGY INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

053921(2R) 22/11/2032 5 C.P PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL C.V.

CABINET M OPROIU

053408(2R) 19/11/2032 21, 35 SC BILANCIA EXIM SRL

125159(R) 26/09/2032 11, 35,
37

SC ROMSTAL IMPEX SRL INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

122888(R) 28/08/2032 5, 30 SC ALEVIA SRL

127114(R) 13/03/2033 45 SC UNITED SERV SECURITY
SRL

127021(R) 08/10/2032 32, 33 MARIAN PETCU

124768(R) 12/09/2032 5, 30 MARIAN PETCU

123933(R) 14/11/2032 29, 35 TULAI ANA-FELICIA

124671(R) 16/11/2032 29 TULAI ANA-FELICIA

053364(2R) 01/11/2032 16, 18 WELLINGHAM LIMITED CABINET DOINA TULUCA
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052986(2R) 14/08/2032 18, 28 WELLINGHAM LIMITED CABINET DOINA ȚULUCA

123018(R) 13/08/2032 29, 35 KODO SANDOR

124706(R) 31/10/2032 44 CENTRUL MEDICAL DE
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT
AMBULATOR NEOMED

052196(2R) 13/08/2032 28 WELLINGHAM LIMITED CABINET DOINA ȚULUCA

123578(R) 13/09/2032 33 SC CASA DE VINURI COTNARI
SA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

052859(2R) 02/09/2032 5 SC ACTAVIS SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

122886(R) 28/08/2032 5, 30 SC ALEVIA SRL

053687(2R) 18/09/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

SC PETOSEVIC SRL

123833(R) 30/07/2032 35, 41,
43

SORIN VICTOR ROMAN

125898(R) 09/01/2033 45 SC OLIMP SECURITY SRL

122853(R) 20/08/2032 29, 31,
35, 41,
43

ASOCIAŢIA PENTRU
CONSERVAREA CULTURII ÎN
MEDIUL RURAL (ACCMR)
SORIN VICTOR ROMAN

123884(R) 17/10/2032 1, 31 SC TORENT DISTRIBUTION
SRL

123883(R) 17/10/2032 1, 31 SC TORENT DISTRIBUTION
SRL

122649(R) 16/08/2032 41 ASOCIATIA PENTRU
EDUCATIE JUNIOR

052181(2R) 29/07/2032 3, 5,
25, 29,
35, 39,
43

AGROELECTRICA SA

052182(2R) 29/07/2032 3, 5,
25, 29,
35, 39,
43

SC CARPATHIAN SPRINGS SA

052183(2R) 29/07/2032 3, 5,
25, 29,
35, 39,
43

AGROELECTRICA SA

125274(R) 31/01/2033 16, 41,
42

GHEORGHE BÂRLEA
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051860(2R) 11/12/2032 42 MINISTERUL ECONOMIEI

051718(2R) 21/02/2032 30 SC ROMPAK SRL

124516(R) 26/10/2032 10, 42,
44

CABINET DE MEDICINA
DENTARA DR. DINU CRISTIAN
DORIN
CABINET DE MEDICINA
DENTARA DR. DINU STEFANIA
CABINET STOMATOLOGIC
DR. VOINEA OANA

APPELLO BRANDS SRL

128578(R) 07/08/2032 29, 30,
31, 35,
39, 44

SAFIR SRL BRAND LEADER S.R.L.

123252(R) 27/08/2032 35, 41 SC EDU TRAINING SRL

051719(2R) 21/02/2032 30 SC ROMPAK SRL

128487(R) 13/12/2032 35 DENISA RADIAN ALACARTE IP SRL

122454(R) 03/08/2032 12, 35,
42

RENAULT TECHNOLOGIE
ROUMANIE

052890(2R) 10/09/2032 5 SC BIOFARM SA

123673(R) 20/09/2032 5, 35 SC BIOFARM SA

122250(R) 01/08/2032 29, 31,
32, 35

SC ANNABELLA SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

053066(2R) 25/09/2032 30 SC BETTY ICE SRL ROMINVENT S.A.

123131(R) 12/09/2032 3, 5, 35 SC BIOFARM SA

052559(2R) 02/08/2032 5 CORCEPT THERAPEUTICS
INC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

019864(3R) 23/09/2032 19 TENSAR TECHNOLOGIES
LIMITED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

052216(2R) 06/08/2032 2 Akzo Nobel Coatings
International B.V.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123285(R) 12/09/2032 35, 38,
41

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

127211(R) 23/03/2032 29 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

054541(2R) 12/12/2032 19 HOLCIM (ROMÂNIA) SA SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL

054011(2R) 12/12/2032 19 SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL
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123128(R) 26/09/2032 5, 35 SC TERAPIA SA

123568(R) 06/09/2032 3, 5 MIRON ZINA RODALL S.R.L.

123569(R) 06/09/2032 3, 5 MIRON ZINA RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

125741(R) 06/03/2033 35, 45 SC COMPETITION'S
CONSULTING SRL

124565(R) 31/10/2032 30, 35 SC MOPAN SUCEAVA SA SC APPELLO BRANDS SRL

124975(R) 21/11/2032 3, 5 SC INTERSTAR CHIM SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

123859(R) 20/11/2032 41, 44 SC TOP-DERM u.n.i. SRL INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

125261(R) 19/11/2032 41, 44 SC TOP-DERM u.n.i. SRL INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

053642(2R) 18/12/2032 25 THE POLO / LAUREN
COMPANY LP

PETOSEVIC S.R.L.

120995(R) 26/03/2032 35, 42 SC FLANCO RETAIL SA ALACARTE IP S.R.L.

120994(R) 26/03/2032 35, 42 SC FLANCO RETAIL SA ALACARTE IP SRL

120992(R) 26/03/2032 35, 42 SC FLANCO RETAIL SA ALACARTE IP SRL

120993(R) 26/03/2032 35, 42 SC FLANCO RETAIL SA ALACARTE IP SRL

129408(R) 14/11/2032 7, 9 DELTA ELECTRONICS INC CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

123942(R) 11/10/2032 25, 35,
40

LAZO ONLINE STORE S.R.L.

053489(2R) 03/10/2032 7, 37,
42

SC AEROSTAR SA

127847(R) 13/11/2032 35, 39 SC B.D.G. IMPORT SRL

126746(R) 23/01/2033 29 EDELWEISS GMBH & CO. KG RATZA & RATZA SRL

122093(R) 05/10/2032 32 SC TOPI IMPORT EXPORT
SRL

SC RODALL SRL

053644(2R) 18/12/2032 25 THE POLO / LAUREN
COMPANY LP

124331(R) 30/10/2032 19 SC GECSAT SA

123513(R) 14/08/2032 35 GIREA I MIRELA PFA
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053643(2R) 18/12/2032 25 THE POLO / LAUREN
COMPANY LP

SC PETOSEVIC SRL

054985(2R) 09/12/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

131312(R) 28/01/2033 30 SC BUCOVINA SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

124876(R) 12/11/2032 41 POPESCU SORIN VASILE

124875(R) 12/11/2032 41 POPESCU SORIN VASILE

124877(R) 12/11/2032 41 POPESCU SORIN VASILE

172412(R) 23/08/2032 16, 35,
38, 41,
42

ANTENA TV GROUP SA

124878(R) 12/11/2032 41 POPESCU SORIN VASILE

052945(2R) 06/09/2032 41 BRATU VIOREL RODALL S.R.L.

052946(2R) 06/09/2032 41 BRATU VIOREL RODALL S.R.L.

172079(R) 06/09/2032 41 BRATU VIOREL RODALL S.R.L.

122279(R) 12/07/2032 19, 35,
37, 39

SC STAR MULTITRADE SRL SC APPELLO BRANDS SRL

124934(R) 16/08/2032 43 SC EXIST SRL

003073(5R) 27/11/2032 3, 5,
10, 21,
24, 25

HBI Branded Apparel
Enterprises, LLC

PETOSEVIC S.R.L.

002993(5R) 11/10/2032 1, 7, 9,
12, 13,
16, 19

SCHLUMBERGER LIMITED
(SCHLUMBERGER N.V.)

SC PETOSEVIC SRL

012604(4R) 09/09/2032 7 Gardner Denver Nash, LLC ROMINVENT S.A.
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2022 04857 15/07/2022 HIGH CLASS

LIFESTYLE
HIGH CLASS
LIFESTYLE S.R.L.,
ȘOS OLTENIȚEI NR.
10, BL. 2C, SC. B, ET.
8, AP. 71, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 04864 15/07/2022 Omegafort AESCULAP PROD
SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES,
TARGU MURES,
540014, ROMANIA

M 2022 01441 23/02/2022 PRUNALAX NUTRIFIC BIONATIV SRL, STR.
NEVOIAȘI NR. 2-4,
BUCUREȘTI, 050303,
ROMANIA

M 2022 00859 04/02/2022 Asociația Pro Vita
Sfântul Brâncoveanu

M 2022 05609 17/08/2022 HARD LUXURY by Biz MARTA MANAFU,
CALEA ŞERBAN
VODĂ, NR.213-217,
SC.3, ET.7,
AP.31, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
DIANA-FLORINA
COLTAN, STR.
WASHINGTON NR.
40-42, BL. D, SC. 3, 
AP. 7, SECTOR 1, 
BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 08487 25/11/2021 JÄGERMANN SC AMIGO SRL, STR.
VÂNĂTORILOR NR.
9, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC,
530144, ROMANIA

ASOCIAȚIA PRO
VITA SFÂNTUL
BRÂNCOVEANU, SAT
VALEA PLOPULUI,
JUDETUL PRAHOVA,
COMUNA POSEȘTI,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase

M 2022 03729 27/05/2022 Biodigest EmetoFix BIOFARM SA, STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU,
NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

M 2022 07085 07/10/2022 Deye SC TRACK
WEBSERVICE
SOFT SRL, STR.
COSMONAUȚILOR,
NR. 2, BL. 124B, ET. 2,
AP. 9, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 507055, 
ROMANIA

M 2021 07065 30/09/2021 Label Industry LABEL INDUSTRY
SRL, STRADA BIELZ
ALBERT EDUARD
NR.89, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, 550031, 
ROMANIA

M 2022 05450 09/08/2022 RED LION CAPITAL ONE HOLDING
INVESTMENTS S.R.L.,
STR. MAXIM GORKI
NR. 20, SECTOR 1, 
BUCURESTI,
ROMANIA

M 2022 08065 08/11/2022 Relaxing Baby MEDILOGIC
CHEMICAL CENTER
SRL, BD. DECEBAL,
NR. 14, BL. S6, SC. 2, 
AP. 32, INTERFON32, 
SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2022 05078 25/07/2022 RED LION CAPITAL ONE HOLDING
INVESTMENTS S.R.L.,
STR. MAXIM GORKI
NR. 20, SECTOR 1, 
BUCURESTI,
ROMANIA
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2018 03216 /
158763

S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

01/2019 32 - Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, cu excepţia celor preparate
pe bază de apă de nucă de cocos.

32 - modificată

M 2018 03358 /
158762

S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

01/2019 30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, mirodenii, gheaţă.

30 - modificată

M 2020 04800 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

VALVIS HOLDING SA 33 - Băuturi alcoolice care conţin apa selzer. 33 - modificată

M 2021 05132 / PETOSEVIC SRL STRATUS TECHNOLOGIES
IRELAND LIMITED

9 - software de calculator, descărcabil și
hardware de calculator folosite la monitorizarea,
evaluarea, controlul și întreținerea operării
sistemelor industriale, niciunul dintre
produsele desemnate în legătură cu servicii de
telecomunicaţii.
42 - Software ca un serviciu pentru asigurarea
monitorizării, evaluării, controlului și întreținerii
operării sistemelor industriale, niciunul dintre
serviciile desemnate în legătură cu servicii de
telecomunicaţii.

9 - modificată
42 - modificată
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2021 08296 / CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

PARADISE TRAVEL S.R.L. 39 - Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul persoanelor,
Organizarea transportului persoanelor,
Servicii de închiriere în legătură cu transportul
persoanelor.
43 - 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.

39 - modificată
43 -
neschimbată

M 2021 08886 / CABINET M OPROIU S.RL. AESCULAP PROD S.R.L. 5 - Vitamine și preparate pe baza de vitamine
sub forma de acadele si jeleuri.

5 - modificată

M 2021 08962 / BRANDULESQ IP AGENCY
S.R.L.

LUIZA DUMITRU RĂSPOPA
MINCU

9 - Broșuri electronice descărcabile, cărți
electronice, cărți electronice descărcabile,
cărți înregistrate pe disc, cărți poștale
descărcabile, casete video înregistrate, clipuri
video preînregistrate, diapozitive, discuri
înregistrate cu conținut video, discuri video pre-
înregistrate, dvd-uri preinregistrate, felicitări
electronice descărcabile pentru a fi trimise prin
poșta, filme video, fișiere digitale (podcast),
fotografii digitale descărcabile, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, imagini
holografice, înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări video, înregistrări sonore
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere cu
imagini descărcabile, microfilme (expuse),

9 -
neschimbată
16 -
neschimbată
18 -
neschimbată
25 - modificată
35 - modificată
36 -
neschimbată
41 -
neschimbată
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

negative fotografice, podcast-uri descărcabile,
planificatoare și agende descărcabile care
se pot tipări, postere descărcabile, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicații
săptămânale ce pot fi descărcate în format
electronic de pe internet, reviste electronice,
șabloane descărcabile pentru crearea de
prezentări audiovizuale, tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile, tonuri de
apel pentru telefon (descărcabile), transmisii
video înregistrate sau descărcabile, videoclipuri
din filme pre-înregistrate, ziare electronice
descărcabile, magneți de pus pe frigider,
magneți decorativi, magneți decorativi pentru
frigider, magneți, agende organizatoare
electronice, buletine informative (electronice).
16 - Agende cu index, albume cu postere,
albume pentru aniversări, cărți de onoare, cărți
documentare, cărți ilustrate, cărți pentru dictare,
agende, agende datate, agende săptămânale,
agende de buzunar, agende de birou, agende
de planificare pentru birou, coperte pentru
agende, broșuri, broșuri tipărite, desene grafice,
desene, decorațiuni de perete din hârtie, gravuri,
imagini sub formă de desene, imagini sub
formă de picturi, imagini sub formă de fotografii
imprimate, portrete sub formă de picturi, portrete
sub formă de fotografii imprimate, portrete sub
formă de desene, portrete, tipărituri (gravuri),
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

schițe, decorațiuni din decupaje de hârtie,
ambalaj de cadouri, hârtie de împachetat
decorativă, pungi cu mânere, pungi de ambalat
din hârtie, pungi de hârtie, pungi de plastic
pentru ambalat și împachetat, pungi din hârtie
pentru cadouri, pungi din hârtie pentru ambalat,
albume, albume cu autografe, albume cu
decupaje, albume de autocolante, albume
pentru materiale autocolante, cărți promoționale
(albume de fotografii), albume fotografice,
albume pentru autografe, albume pentru colecții,
albume pentru diferite evenimente, albume
foto mini, cărți comemorative, caiete legate,
cărți legate cu spirală, cărți pentru semnături,
cărți pop-up, coperți de carte, fețe de masă din
hârtie, afișe, afișe publicitare, afișe din hârtie,
afișe tipărite din hârtie, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, buletine informative, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite), cărți de vizită, cărți poștale și cărți
poștale ilustrate, cărți.
18 - Umbrele, umbrele de ploaie, umbrele de
plajă, umbrele de soare, borsete, borsete pentru
bărbați, borsete și genți de purtat la brâu, genți,
genți de pânză, genți multifuncționale pentru
atleți, genți pentru drumeții, genți sport de uz
general, genți sportive, genți tip sac, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
ghiozdane, ghiozdane școlare, mini-rucsacuri,
portchei, pungi personalizate suveniruri,
rucsacuri, genți pentru sport.
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

25 - Articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), articole termice pentru
acoperirea capului, bandane, banderole
pentru cap, baticuri de pus pe cap, bentițe
antitranspirante, căciuli pentru ciclism, căciuli
și șepci pentru ski, căciuli tip cagulă, cagule
pentru schiori, căciuli tricotate, cozorocuri,
eșarfă tubulară, eșarfe de pus pe cap,
eșarfe pentru cap, fesuri, pălării, pălării de
soare, pălării de plajă, șepci (articole de
îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc, șepci de
baseball, șepci și căciuli pentru sport, șepci
sportive, articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism, articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole vestimentare pentru
bărbați, baticuri de purtat la gât, benzi pentru
încheietura mâinii, bluze, bluze de trening,
bluze de antrenament, bluze cu guler pe gât,
bluze cu guler înalt, bluze și șorturi pentru sport,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
tubulare, cămăși, cămăși cu guler fără nasturi,
camasi cu maneca lunga, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși sport care absorb umezeala,
cămăși stil sport, colanți pentru atletism,
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

combinezoane de protecție, combinezoane
de schi, combinezoane, combinezoare
(îmbrăcăminte), costume de baie pentru bărbați,
costume impermeabile pentru sporturi pe apă,
costume sportive pentru jogging, echipament
sportiv, eșarfe, eșarfe pentru bărbați, eșarfe
pentru gât, eșarfe pentru gât (fulare), fular tip
manșon, fulare tubulare, fulare (eșarfe pentru
gât), geci, geci "bomber", geci cu mâneci, geci
de puf, geci fără mâneci, hanorace, hanorace
cu glugă, hanorace sport, helănci, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
jachete, jachete de antrenament, jachete cu
două fețe, jachete de trening, jachete din polar,
jachete din tricot, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
schi, jachete sport, maiouri de alergare, maiouri
pentru atletism, maiouri pentru ciclism, maiouri
pentru sport, maiouri sportive, mănuși, mănuși
de schi, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mănuși pentru cicliști, mânuși pentru condus,
pantaloni, pantaloni cargo, pantaloni de
antrenament, pantaloni de jogging, pantaloni de
schi, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurți, pantaloni pentru ciclism,
pantaloni scurți pentru sport, pantaloni scurți
pentru surfing, pantaloni scurți pentru tenis,
pantaloni sport, pantaloni sportivi, pulovere,
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

salopete, salopete de schi, short bărbătesc de
baie, șorturi pentru sport, pantaloni de trening,
treninguri de nailon și bumbac, treninguri (pentru
sport), tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri din pichet, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
veste, veste cu umplutură de puf, veste de
antrenament, veste din fleece, veste rezistente
la vânt, tricouri imprimate.
35 - Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
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Nr. depozit,
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

cu amănuntul în legătură cu umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, căutare de
sponsorizare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web, administrare
de concursuri în scopuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, creare de texte publicitare,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltare de planuri de marketing, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, editare și actualizare de
texte publicitare, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de reclame, lipirea de
afișe publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire și realizare de planuri și
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

concepte media și de publicitate, producție de
clipuri publicitare, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, publicitate, publicitate
online, publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, publicitate în reviste, publicitate
în cinematografe, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, publicitate pe
taxi, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul rețelelor de telefonie mobilă,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate și
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate televizată, servicii
de cumpărare de media, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate, servicii
de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, prelucrare electronică
a comenzilor, prelucrare și organizare
administrativă de comenzi prin poștă, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada
de garanție, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale.
36 - Sponsorizare financiară pentru activități
sportive, colectarea de fonduri și sponsorizare,
sponsorizare financiară de activități sportive
electronice, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
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coordonarea strângerilor de fonduri, organizare
de finanțări pentru proiecte umanitare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
organizare de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, servicii caritabile, și anume servicii
financiare, prestare de servicii filantropice de
strângere de fonduri pentru protecția mediului
prin scăderea emisiilor de bioxid de carbon,
servicii de colectare de fonduri de binefacere
pentru copiii defavorizați, servicii de strângere
de fonduri în scopuri caritabile prin organizarea
și realizarea de gale, servicii de fonduri de
binefacere, sponsorizare, strângere de fonduri în
scopuri comemorative.
41 - Furnizare de publicații electronice, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de broșuri, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, publicare
de cărți audio, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de cataloage,
publicare de cărți și reviste, publicare de jurnale,
publicare de cărți și periodice electronice online,
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publicare de materiale pe suporturi de date
magnetice sau optice, publicare de reviste,
publicare de reviste electronice, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare
de materiale tipărite, altele decât textele
publicitare, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale tipărite
în format electronic, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste și cărți,
publicare de texte, 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 sub formă de CD-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare de ziare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite, cu
excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, publicare on-line
de cărți și reviste electronice, publicare online
de ziare electronice, publicarea de calendare,
publicarea de fotografii, publicarea de materiale
multimedia online, redactarea de scenarii,
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redactare de scenarii, nu în scopuri publicitare,
scriere de scenarii, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de redactare
de scenarii, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
cluburi de fani, furnizare de activități recreative,
fotoreportaje, educație și instruire, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, desfășurare de seminarii de instruire,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de cicluri de conferințe, organizare
de ceremonii de premiere pentru recunoașterea
actelor de curaj, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de ateliere de lucru
și seminarii pe teme de autocunoaștere,
divertisment sub formă de competiții de sporturi
electronice, organizare de competiții referitoare
la vehicule cu motor, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții sub formă de curse, organizare de
competiții educative, organizare de competiții
de atletism, organizare de competiții pentru
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divertisment, organizare de competiții recreative,
organizare de concursuri de atletism, organizare
de concursuri în materie de educație, organizare
de concursuri în scopuri educative, organizare
de conferințe, organizare de expoziții cu
scop instructiv, organizare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, organizare
de întâlniri în scopuri recreative, organizare
de expoziții în scop educativ, organizare de
expoziții în scop de instruire, organizare de
jocuri și competiții, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminare de instruire,
organizare de seminarii, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii și congrese,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de turnee sportive, organizare de turnee de
tenis, organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare și coordonare
de competiții sportive, organizare și coordonare
de competiții de sporturi electronice, organizarea
de competiții, organizarea de competiții de
sporturi electronice (e-sports), organizarea de
concursuri educative, prezidare de sporturi
electronice, organizare de curse automobilistice,
de tururi și de evenimente de curse, organizare
de evenimente de curse cu automobile de serie,
organizare de competiții și turnee legate de
curse de automobile, furnizare de informații
referitoare la cursele auto, divertisment de tipul
curselor automobilistice, organizare de curse de
automobile, organizare de curse automobilistice,
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furnizare de informații referitoare la sporturile
cu motor, organizare de raliuri automobilistice,
organizare de raliuri de motociclete, editare
de fotografii, editare de filme (fotografice),
editare de înregistrări audio, editare de
înregistrări video, editare video, fotografie,
fotografii de tip portret, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, montaj de
filme cinematografice, înregistrări originale,
producție de clipuri grafice cinematografice,
productie de podcasturi, producție de prezentări
audiovizuale, producție de materiale video,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, activități sportive și
de recreere, cursuri de pregătire sportivă,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
divertisment de tipul turneelor de tenis, educație
sportivă, furnizare de informații referitoare
la curse, organizare de competiții și turnee
cu privire la șofat, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
activități sportive sau competiții, organizare de
activități sportive și competiții, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de curse de mașini, organizare de curse de
biciclete, organizare de curse sportive în jurul
lumii, organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, organizare de evenimente de
curse de vehicule, organizare de evenimente
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de ciclism, organizare de evenimente sportive
în cadrul comunităților, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de curse de biciclete,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis, organizare și coordonare de competiții
de atletism, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de curse cu motociclete,
organizarea de curse de alergări, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
maratonuri, organizarea de triatlonuri, pregătire
cu privire la activități sportive, producție de
evenimente sportive, antrenări pentru competiții
automobilistice, coordonare de cursuri, cursuri
avansate de conducere auto pentru conducătorii
de automobile, cursuri de conducere auto
privind siguranța rutieră, cursuri de conducere
auto, cursuri de conducere preventivă, cursuri
de dezvoltare personală, instruire privind
conducerea vehiculelor, furnizare de instruire
în conducerea unui vehicul cu motor, servicii de
instruire referitoare la conducerea vehiculelor
cu patru roți, formare pentru șoferi de curse
(instruire), instruire pentru șoferi de curse,
servicii de informare cu privire la curse, servicii
de informare despre curse, furnizate prin telefon,
servicii de divertisment oferite pe piste de curse,
servicii de divertisment furnizate la circuite de
curse de mașini.

M 2022 00032 / IARO TRADING SRL 3 - Detergent pentru rufe, detergent de curatat
6 - Folii aluminiu.

3 - modificată
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16 - Saci menajeri din hartie sau plastic, folii
alimentare, hartie de copt.
21 - Bureti de vase, bureti de inox, lavete
absorbante, lavete microfibra, manusi de uz
casnic, scobitori, articole de curatare.

6 -
neschimbată
16 -
neschimbată
21 -
neschimbată

M 2022 00393 / AUREL ISPAS
ANDREI-THOMAS ISPAS

10 - Aparate și instrumente medicale, articole
ortopedice, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj.

5 - ștearsă
9 - ștearsă
10 -
neschimbată
41 - ștearsă
44 - ștearsă

M 2022 01277 / ANA-CLAUDIA GRIGORE 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.
41 - Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

3 -
neschimbată
14 - ștearsă
25 - ștearsă
35 - ștearsă
41 -
neschimbată

M 2022 01878 /
186463

PROTECTMARK S.R.L. CARETTA S.R.L. 11/2022 6 - Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare / benzi
metalice pentru înfăşurare sau fixare, grinzi
metalice / traverse metalice, şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, legături metalice,
bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare metalice
pentru construcţii, ramificaţii metalice pentru
ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată, bare de
oţel tras la rece, materiale de construcţii din

6 -
neschimbată
17 -
neschimbată
19 - modificată
35 - modificată
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metal, panouri de construcţii din metal, garduri
metalice, panouri metalice pentru garduri,
ferestre din metal pentru acoperiş, îmbinări
de cabluri metalice, neelectrice / legături de
cabluri metalice, neelectrice, plafoane metalice,
lanţuri metalice, capace metalice pentru coşul
de fum, tuburi metalice pentru coşul de fum,
canale metalice pentru coşul de fum, coşuri de
fum metalice, acoperire metalică (prin placare)
pentru construcţii, cleme metalice pentru cabluri
şi ţevi, coliere metalice pentru fixarea ţevilor,
inele de cupru, sârmă de cupru, neizolată,
cornişe metalice, cuplaje metalice pentru
lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane de
scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută
sau semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grinzi
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metalice, racorduri metalice pentru ţevi, şipci
metalice, căptuşeli metalice pentru construcţii,
buiandrugi metalici, bolţuri de blocare, încuietori
metalice, altele decât cele electrice, capace
metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru reţele de conducte, catarge
metalice, mulaje metalice pentru cornişe, mulaje
metalice pentru construcţii, cuie, ecusoane
metalice / plăci de identificare metalice, duze
metalice, piuliţe metalice, minereuri metalice,
stâlpi metalici de gard, ţigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare din
metal, coloane metalice pentru construcţii,
pini (feronerie), mufe din metal pentru ţevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice / cepuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri)
din metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru
liniile electrice / piloni metalici pentru liniile
electrice, proptele metalice, scripeţi metalici, alţii
decât cei pentru maşini, materiale de armare
din metal pentru ţevi, materiale de armare din
metal pentru construcţii, inele metalice / coliere
de oprire metalice, nituri din metal, acoperişuri
metalice intermitente, jgheaburi metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperişuri, ţigle metalice pentru acoperişuri,
învelitori metalice pentru acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperiş, care încorporează
celule fotovoltaice, frânghii metalice, funii
metalice, şuruburi metalice, capace de etanşare
din metal, foi şi plăci metalice, plăci metalice
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pentru construcţii, manşoane (feronerie), arcuri
(feronerie), pinteni, bandă de oţel / armătură de
oţel, sârmă din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel,
ţevi din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
17 - Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii de
protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă din
azbest, placă de azbest / plăci de azbest, foi
de azbest, pâslă de azbest, hârtie de azbest,
învelişuri din azbest, ţesături din azbest, pânză
de azbest, căptuşeli din azbest, carton de
azbest, fibre de azbest, azbest, căptuşeli din
scoarţă pentru izolare fonică, furtunuri din
pânză cauciucată, fibre de carbon, altele decât
cele utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, compoziţii chimice pentru repararea
fisurilor, cabluri din cauciuc, vată de bumbac
pentru etanşare (călăfătuire), garnituri de
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etanşare pentru cilindri, materiale dielectrice
(izolatoare), benzi de etanşare pentru tâmplărie /
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, benzi
adezive texturate, fire elastice, altele decât
cele utilizate la produsele textile / aţe elastice,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
materiale de umplutură pentru rosturile de
dilataţie / umpluturi pentru rosturile de dilataţie,
fibră de sticlă pentru izolare / fibre de sticlă
pentru izolare, ţesături din fibră de sticlă
pentru izolare, materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), fitinguri, nemetalice,
pentru conductele de aer comprimat, fitinguri,
nemetalice, pentru ţevile flexibile, fitinguri,
nemetalice, pentru ţevile rigide, furtunuri flexible,
nemetalice, folie de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat / folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, folii din metal pentru izolare / folii
metalice pentru izolare, garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare,
hârtie izolatoare, ţesături izolatoare, lac
izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare
pentru cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
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sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână de
zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, supape din cauciuc
sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele
decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
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de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19 - Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru
coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul
de fum, nemetalice, canale pentru coşul
de fum, nemetalice, cornişe, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, şipci de montaj din lemn, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, grinzi, nemetalice,
şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice / gratii,
nemetalice, elemente de prelungire, nemetalice,
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pentru coşurile de fum, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, buiandrugi, nemetalici,
mulaje, nemetalice, pentru cornişe, mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii, niciunul
dintre produsele de mai sus nefiind folosit în
legătură cu acoperişuri.
35 - Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu folie de aluminiu, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ancorare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de fundaţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu oţel cornier, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu benzi
metalice pentru legare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu traverse metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu legături metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu bolţuri, plate, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu colţare metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ramificaţii metalice pentru ţevi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu alamă,
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu bare de oţel
tras la rece, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri metalice pentru garduri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ferestre din metal pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
legături de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plafoane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu lanţuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tuburi metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi cu inel,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele de etanşare metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fitinguri metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu dale metalice pentru pardoseală, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pardoseli metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cadre
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jgheaburi
pentru burlane metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cârlige
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cârlige metalice pentru
plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu bolţuri de blocare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
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de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici de
gard, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ţigle metalice, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu paravane
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pavele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de pavare din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coloane
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pini (feronerie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu mufe din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pitoni metalici,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu platforme, prefabricate, din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cepuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu verande (structuri) din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
stâlpi metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu stâlpi metalici, pentru
liniile electrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici pentru liniile
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu proptele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de armare din metal
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de armare din
metal pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu inele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu coliere de oprire metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
nituri din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu acoperişuri metalice
intermitente, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu învelitori metalice pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu învelitori metalice pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu învelitori metalice pentru
acoperiş, care încorporează celule fotovoltaice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu frânghii metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu funii
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şuruburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
capace de etanşare din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu foi şi
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu manşoane (feronerie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu arcuri (feronerie), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pinteni,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
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online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice de perete,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu elemente de fixare metalice pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu placări metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci metalice de căptuşit pereţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu şaibe metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri acustice
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din metal comun,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu ţesătură metalică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pânză
metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu răşini
acrilice, semiprelucrate, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu benzi adezive,
altele decât pentru papetărie şi pentru scopuri
medicale sau de uz casnic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
orbire pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu perdele de siguranţă din azbest, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu placă de azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de azbest,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţesături
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pânză de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu căptuşeli din azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu carton de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fibre de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu azbest,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furtunuri din pânză cauciucată,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fibre de carbon, altele decât
cele utilizate la produsele textile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de călăfătuire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
benzi adezive texturate, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu fire elastice,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
de umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de filtrare din spume semiprelucrate
sau plastic), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru
conductele de aer comprimat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru ţevile flexibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fitinguri, nemetalice, pentru ţevile rigide, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri flexible, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii din metal pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii metalice pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
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online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii din
plastic, altele decât pentru împachetat, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
substanţe din plastic, semiprelucrate, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre din plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru ţevi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu inele
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de cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri din cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu soluţii din cauciuc, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compuşi de
etanşare pentru îmbinări, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu benzi
autoadezive, altele decât cele pentru papetărie
şi de uz medical sau casnic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu lână de
zgură (izolator), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de izolare fonică,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cauciuc sintetic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu răşini
sintetice, semiprelucrate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu răşini
artificiale, semiprelucrate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
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din plastic pentru lipit, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu fire pentru lipit
din plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fire din cauciuc, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fire din material plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu supape
din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibră vulcanizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu
adeziv pentru îmbinări pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu carton
bitumat pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu produse
bituminoase pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu colţare, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cărămizi, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu capace pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu tuburi
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu canale pentru coşul de fum, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu sifoane de scurgere (supape), nemetalice
sau din plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grătare, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu buiandrugi, nemetalici, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje, nemetalice, pentru cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
stâlpi de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu paravane, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu proptele, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale refractare de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de armare,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu ţevi
rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pervaze, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
acustice, nu din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu căptuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn, semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furnire din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu furnire,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu plăci din
fibre din lemn pentru construcţii.

M 2022 02093 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

PRIMONET RO SRL 9 - Aparate şi instrumente pentru acumularea
şi stocarea curentului electric pentru ţigări
electronice, baterii pentru ţigări electronice,
încărcătoarea usb pentru ţigările electronice,
încărcătoare pentru bateriile ţigărilor electronice,
cutii de încărcare portabile pentru ţigarete şi
vaporizatoare electronice, încărcătoare usb
pentru ţigările electronice.
16 - Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite în legătură cu
ţigări electronice şi accesorii pentru acestea,
precum şi în legătură cu produsele din clasele
32, 33 şi 34, panouri publicitare din hârtie sau
carton, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, calendare, rechizite de
birou, cataloage, agende, fluturaşi publicitari,
tipărituri grafice, etichete din hârtie sau carton,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de
birou), suporturi pentru stilouri şi creioane,
instrumente de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), benzi pentru trabucuri.
32 - Băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare,
băuturi energizante, băuturi izotonice, băuturi
sportive bogate în proteine, esențe și extracte
de fructe nealcoolice pentru prepararea
băuturilor, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,

9 - modificată
16 -
neschimbată
32 -
neschimbată
33 -
neschimbată
34 -
neschimbată
35 -
neschimbată
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băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai.
33 - Băuturi alcoolice cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
alcoolice energizante
34 - Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, ţigări electronice, substituenţi
pentru tutun, nu pentru scopuri medicale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, vaporizatoare cu ingestie
orală pentru fumători, ierburi pentru fumat,
tutun de prizat, vaporizatoare personale
și țigarete electronice, și arome și soluții
pentru acestea, soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice, seturi pentru fumători
de țigări electronice, accesorii și recipiente
legate de utilizarea tutunului și a articolelor
pentru fumat, de exemplu, brichete pentru
fumători, scrumiere pentru fumători, borcane
de tutun, cutii pentru tutunul de prizat, cutii
pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de
umiditate prescrise, narghilea, pachete cu hârtii
pentru ţigări, cuţite pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, filtre pentru ţigări, tabachere,
pietre pentru aprindere, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
brichete pentru fumători, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente
de curăţat pipele de tutun, maşini de buzunar
pentru rularea ţigărilor, cutii pentru tutunul de
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M 2022 03342 / PROTECTMARK SRL CARETTA SRL 6 - frânghii de sârmă, toate produsele
menționate anterior destinate utilizării în
domeniul construcțiilor și care nu sunt destinate
ambalării produselor și mașinilor de ambalare.

6 - modificată
9 -
neschimbată
17 - modificată
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prizat, pungi cu tutun, pipe de tutun, huse pentru
țigări electronice, produse pentru curățarea
țigărilor electronice.
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 în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, toate aceste servicii in legatura
cu produse din industria tutunului precum si
accesorii pentru fumatori, precum și în legătură
cu țigări electronice, accesorii pentru acestea și
cu produsele din clasele 32, 33 şi 34.
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9 - Ochelari anti-orbire, mănuşi din azbest
pentru protecţia împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecţia
împotriva incendiilor, dispozitive de echilibrare,
inele de calibrare, calibre, rigle gradate pentru
tâmplari, rigle de calcul circulare, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
incendiilor/articole de îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
aplicaţii software descărcabile, aplicaţii mobile
descărcabile, aparate pentru măsurarea
distanţei, publicaţii electronice, descărcabile,
ochelari de protecţie, aparate de măsurare,
calibre (instrumente de măsurare), instrumente
de nivelare, nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), trasatoare paralele
(tâmplărie), măsuri, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, sticlărie
gradată, instrumente de măsurare, aparat de
măsurare cu precizie, balanţe de precizie, căşti
de protecţie, măşti de protecţie, raportoare
(instrumente de măsurare), instrumente de
măsurare a înălţimii, articole pentru acoperirea
capului sub formă de căști de protecție, rigle

19 -
neschimbată
35 - modificată
37 -
neschimbată
40 -
neschimbată
42 -
neschimbată
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(instrumente de măsurare), linii (instrumente
de măsurare), plase de siguranţă/plase de
salvare, prelate de protecţie, calibre pentru
şuruburile cu filet, calibre culisante, rigle de
calcul, aparate pentru măsurarea unghiurilor
de înclinare/clinometre/indicatori de pantă/
inclinometre, nivele cu bulă de aer, vincluri
pentru măsurare, echere pentru măsurare, rigle
în formă de T(teuri) pentru măsurare, măşti de
protecţie pentru muncitori.
17 - perdele de siguranţă din azbest placă de
azbest / plăci de azbest, materiale de etanșare,
toate produsele menționate anterior destinate
utilizării în domeniul construcțiilor și care nu sunt
destinate ambalării produselor și mașinilor de
ambalare.
19 - Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de fum,
nemetalice, coşuri de fum, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
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nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, jgheaburi pentru burlane,
nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
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furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35 - servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci din fibre din lemn
pentru construcţii, toate produsele și serviciile
menționate anterior destinate utilizarii în
domeniul construcțiilor și care nu sunt destinate
ambalării produselor și mașinilor de ambalare.
37 - Etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construcţie,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, instalarea uşilor
şi ferestrelor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
izolarea acoperișurilor, instalarea acoperișurilor,
restaurare de acoperișuri, dezmembrare de
acoperișuri, instalare de acoperișuri, servicii
de instalare de acoperișuri, aplicarea de
acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
lucrări de realizare a învelitorilor de acoperiș,
montare de materiale izolante în clădiri, pe
acoperișuri și structuri, izolarea pereților interiori
și exteriori, a tavanelor și a acoperișurilor,
instalare de acoperișuri culisante, întreținerea
și repararea jgheaburilor de acoperiș, instalare
de acoperișuri cu straturi de fetru, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, aplicarea de
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acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
reparații de garduri, montare de garduri, servicii
de ridicare de garduri, reparare de instalații
folosite în producția de metal, în metalotehnică
și la prelucrarea metalului.
40 - Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, servicii de vopsire, laminare,
placarea cu metal, tratarea metalului, servicii
de sablare, tăierea materialelor cu fierăstrăul,
lipire, servicii de sudare, tratamente de colorare
a geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, acoperirea metalelor, acoperirea
(placarea) metalelor, tratarea și acoperirea
suprafețelor metalice, tratarea pieselor metalice
pentru prevenirea coroziunii, pe baza proceselor
de galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, decupare de metale, și
anume servicii de decupare de profile, forme
geometrice, precum și orice alte forme din tablă
de metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
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interior și exterior, flanşe pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri.
42 - Consultanţă în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea construcţiilor, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa
aplicaţiilor software, dezvoltarea site-urilor
web, dezvoltarea aplicaţiilor software, inginerie,
proiectare industrială, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software, stilizare
(proiectare industrială), cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică, servicii de proiectare
legate de componente pentru acoperișuri,
servicii de proiectare legate de acoperişuri,
servicii de proiectare legate de garduri, servicii
de proiectare legate de componente pentru
garduri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
realizare de straturi de acoperire pentru metale,
realizare de straturi de acoperire pentru produse
nemetalice.

M 2022 03760 / ANTIBIOTICE SA 3 - Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare.

3 -
neschimbată
5 -
neschimbată
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5 - Medicamente de uz uman, utilizate pentru
decongestie nazală.

M 2022 04267 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

44 - modificată

M 2022 04486 / SC PROD VT INVEST SRL 29 - Bacon, bratwurst, broaște comestibile,
nu vii, broaște-taur, nu vii, bucati de carne
refrigerate, bucăți de carne de pui, aperitive
congelate constând în principal din carne
de pui, aripioare de pui, babicuri, bucăți de
carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, bucăți de curcan, burtă de vacă,
burtă de vită, cabanoși pe băț, cabanoși pentru
hotdog, caltaboș, caltaboși (cârnați), carne,
cârnați, cârnați butifarra, cârnați chorizo,
cârnați knackwurst, cârnați afumați, cârnați
conservați, cârnați cruzi, cârnați din carne de
pui, cârnați polonezi kielbasa, cârnați uscați la
aer, cârnați în aluat, cârnăciori din intestine de
porc (andouillettes), carne (aspic de -), carne
afumata, carne afumată, carne ambalată, carne
congelată, carne conservată, carne criodesicată,
carne de broască-taur, carne de curcan, carne
de curcan gătită, carne de mânzat, carne de
măgar, carne de pasăre, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre de curte, carne de
pasăre gătită, carne de pasăre supracongelată,
carne de porc, carne de porc conservată, carne
de porc gătită lent la cuptor (pulled pork), carne

29 -
neschimbată
30 -
neschimbată
31 -
neschimbată
35 -
neschimbată
39 -
neschimbată
40 - modificată
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WEHEAL MEDICAL SRL 44 - terapii alternative, terapie bowen, masaj,
masaj al țesuturilor adânci, osteopatie, servicii
de acupunctură, servicii de terapie cu ventuze,
terapie cu unde de șoc, servicii de terapie în
legătură cu gimnastica medicală.
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de pui congelată, carne de porc, la conservă,
carne de pui deshidratată, carne de pui gătită
lent la cuptor (pulled chicken), carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne de rață gătită,
carne de vită, carne de vită feliată, carne de
vânat, carne de vită gătită lent la cuptor (pulled
beef), carne de vită preparată, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), carne feliată,
carne fiartă în sos de soia (tsukudani meat),
carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne liofilizată, carne pentru
cârnați, carne prajita de pui, carne preparată,
carne proaspătă, carne prăjită, carne prăjită de
pui, carne sărată, carne tocată, carne uscată,
carne uscată sfărâmată, carne și produse din
carne, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
chiftele de hamburger negătite, chiftele de pui,
chiftele din carne de pui, chiftele din carne de
vită, cărnuri, cărnuri gătite, carne proaspătă
de pasăre, carne procesată, carne procesată,
în conservă, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, cotlete de porc, crochete de pui, cruste
de bacon, curcan, curcan congelat, curcan
proaspăt, felii de carne de oaie, felii de pastă
de curcan pentru burgeri vegetarieni, ficat, ficat
de porc, file de porc, fâșii de carne uscată de
iac, file din piept de pui, frigărui de miel, fripturi,
friptură de carne de porc, friptură de curcan,
friptură de gâscă, friptură de miel, friptură de
pasăre, friptură de porc, friptură de rață, friptură
de vită, gelatine de carne, haggis (specialitate
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culinară scoțiană), hamburgeri, hamburgeri de
carne, paste de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri de vită, hamburgeri din carne de
pui, intestine de porc, jambon, jumări de porc,
mezeluri, miel preparat, mortadelă, măduvă de
animale, de uz alimentar, măruntaie, pârjoale
(alimente), înlocuitori de carne, înlocuitori de
carne de pasăre, pastramă, pastramă de porc,
pastramă de pui, pastramă de rață, pastramă
din carne de vită, pate de ficat foie-gras, picioare
de broaște congelate, picioare de găină pentru
consum uman, picioare de porc în conservă,
picioare de rață pentru consum uman, pipote
de pui, pipote de rață, produse confiate din
carne de rață, produse de curcan, produse din
carne congelată, produse din carne de miel,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, pui nu viu, pui de
găină silkie, nu vii, pui la grătar (yakitori), pui
preparat, pui teriyaki, pulpe de pui, pulpă, rațe
sărate presate, rinichi de animale (organe), roast
beef (friptură de carne la cuptor), salam, salam
pepperoni, sarmale, satay (frigărui de carne cu
sos), seitan (înlocuitor de carne), spumă de pui,
slănină de porc (burtă) la grătar (samgyeopsal),
tobă, tocană instant, tocătură de carne de vită
cu porumb, umplutură de carne pentru plăcinte,
vânat nu viu, șașlâc (frigărui), șorici de porc
umflat, șuncă, șuncă bologna, șuncă tăiată
mărunt, yakitori.
30 - Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
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preparate din făină de cartofi, aluaturi pentru
pizza congelată pe bază de conopidă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ananas pané, aperitive (tartine), aperitive pe
bază de făină, baghete umplute, banane pané,
baozi (chifle umplute), batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți
condimentați, 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 din orez
(senbei), biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blat de pizza, blaturi de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, blaturi de pizza
congelate, boabe de porumb prăjite, brioșe,
bulete de brânză expandate (snacksuri de
porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
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chipsuri pe bază de cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de tăiței cu
specific chinezesc), cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, clătite, clătite americane, clătite
congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în
chifle deschise, crusta de pizza, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), feluri de
mâncare în special pe bază de orez, floricele
cu caramel, floricele de porumb, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
pentru preparare la cuptorul cu microunde,
floricele de porumb preparate, floricele de
porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, friganele congelate, frigănele,
fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi de orez, fulgi
pita, galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de creveți, găluște de orez, găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluști chinezești gătite în abur (shumai, gătite),
gimbap (fel de mâncare coreean pe bază de
orez), gustări alimentare cu cereale cu gust
de brânză, gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, gustări
care constau în principal din pâine, gustări din
porumb, gustări din porumb expandat cu gust
de brânză, gustări din tortilla, gustări pe bază
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de cereale, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări rapide preparate
cu grâu, găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș de
porumb format prin extruziune, gustări sărate
pe bază de cereale, gustări sărate pe bază de
porumb, hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri
cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși în
chifle, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri în pâine, hot
dog (sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, mâncăruri criodesicate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales
pe bază de paste, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri pe bază
de orez, jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi
(găluști umplute), lasagna, lipii cu pui, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
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dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
pregătite pe bază de orez, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) orez, mâncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe
bază de tăieței, pentru copii mici, mâncăruri
preparate pentru copii mici pe bază de tăieței,
mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat
cu legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz, pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de
pasăre, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte dulci sau sărate,
plăcintă cu carne, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, popcorn aromat, porumb fript,
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porumb procesat pentru floricele, porumb
prăjit, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește sau
legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de soia, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez pe
bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri
de alge marine deshidratate (gimbap), rulouri
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de primăvară, rulouri de pâine umplute, rulouri
umplute, salate de paste, salată de macaroane,
salată de orez, sandviș din brânză topită,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri,
sandvișuri care conțin carne de vită tocată,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin
pește, sandvișuri care conțin salată, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
încălzite la grill, sanvisuri continand carne de
pui, spirale din porumb, spaghete cu sos de roșii
la conservă, taco, tartă de orez, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), terci de dovleac
(hobak-juk), snack-uri preparate din făină de
cartofi, snacksuri din grâu extrudat, turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, turte de
orez sote (topokki), turte din orez
31 - Plante naturale, porumb proaspăt,
composturi horticole, composturi horticole
realizate din resturi de coji de cacao, miceliu
de uz agricol, pelin proaspăt (yakssuk) sub
formă de plantă vie, produse de acvacultură
neprocesate, produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse de acvacultură brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
agricole brute, produse agricole (neprelucrate),
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu)
sub formă de plante vii, produse forestiere
brute, produse horticole neprocesate, aloe
vera, proaspătă, pentru uz alimentar, altoi
pentru altoire de pomi, altoi pentru altoire
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de pomi fructiferi, amarant (plante), arbuști
ornamentali naturali, arpagic proaspăt, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune, alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava
(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare
crude, anghinare neprelucrate, anghinare
proaspete, arbuști de durian, ardei chilli, ardei
chilli neprelucrați , ardei gras, ardei grași cruzi,
ardei grași neprelucrați, ardei iute (plante), ardei
proaspeți, asmățui, proaspăt, avocado crud,
avocado neprelucrat, anghinare, proaspete,
arahide neprelucrate, arahide proaspete,
aranjamente de fructe proaspete, avocado
proaspete, bacă, fructe proaspete, bame
proaspete, banane din specia musa paradisiaca
plantains) proaspete, banane proaspete, boabe
crude de cacao, boabe de soia proaspete,
bob proaspăt, boysenberries (hibrizi între
mure și zmeură creați de rudolph boysen)
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, busuioc
proaspăt, caise crude, caise neprelucrate,
caise proaspete, căpșuni proaspete, carambola
proaspăt, cartofi proaspeți, cartofi cruzi, cartofi
dulci, proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi neprelucrați, castane de apă proaspete,
castane proaspete, castraveți proaspeți,
castraveți țepoși proaspeți, ceapă, ceapă
verde, cepe crude, cepe neprelucrate, cepe,
legume proaspete, chili proaspăt, rădăcini de
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cicoare, cicoare (salată), cicoare, proaspătă,
cimbru proaspăt, cireșe (neprelucrate), cireșe
(proaspete), citrice, citrice, proaspete, coacăze
negre proaspete, coacăze roșii proaspete,
coacăze roșii, proaspete, copra, coriandru
proaspăt, coșuri cadou cu fructe proaspete,
culturi de salată, curmale chinezești proaspeți,
curmale crude, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei cruzi, dovlecei neprelucrați,
dovlecei proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci,
dovleci proaspeți, dude proaspete, fasole adzuki
proaspătă, fasole crudă, fasole fava proaspătă,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fasole
roșie, crudă, fistic proaspăt, flori proaspete
comestibile, fructe durian proaspete, fructe
crude, fructe cu coajă lignificată proaspete,
fructe de guava proaspete, fructe de kiwi,
proaspete, fructe de palmier proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe ecologice, proaspete,
fructe goji proaspete, fructe kaki japoneze,
proaspete, fructe lychee neprocesate, fructe
neprelucrate, fructe noni proaspete, fructe
proaspete, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de mangustan, fructe proaspete
de myrica, fructe proaspete de naranjilla,
fructe proaspete de păducel, fructe proaspete
de rambutan, fructe proaspete de sapodilla,
fructe sub formă de bobițe (brute), fructe sub
formă de bobițe neprelucrate, fructe tropicale
proaspete, fructe și legume proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, frunze aromate proaspete ale
arbustului de piper japonez (sansho), frunze de
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ceai neprocesate, frunze de muștar, proaspete,
frunze de perilla, proaspete (shiso), ghimbir
crud, ghimbir neprelucrat, ghimbir proaspăt,
ghirlande proaspăt tăiate, graviola proaspătă,
grepfrut, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
proaspete, gulii proaspete, gutui crude, hașmă
nepreparată, hrean, proaspăt, boabe de ienupăr,
ierburi neprelucrate, jaca proaspăt, jumătăți
de mazăre verde, proaspete, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume crude, legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, legume rădăcinoase (proaspete),
leguminoase proaspete, lămâi crude, lămâi
neprelucrate, lămâi proaspete, limete proaspete,
linte proaspătă, longan proaspăt, loganberries
(hibrizi între zmeură și mure creați de john
logan) proaspete, măsline neprelucrate,
măsline proaspete, mere caju proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, mere
proaspete din specia syzygium samarangense,
morcovi proaspeți, migdale (fructe), micro
plante proaspete, merișoare proaspete,
miezuri de nucă crude, morcovi albi proaspeți
(arracacha), moșmoane japoneze, proaspete,
muguri de xiang chun (toona sinensis), legume
proaspete, muguri proaspeți de fasole verde,
mure galbene proaspete, năut proaspăt, mure
proaspete, nuci proaspete, nuci braziliene
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate),
nuci de betel, proaspete, nuci de cocos
neprelucrate, nuci de cocos proaspete, nuci
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de cocos verzi, proaspete, nuci de cola, nuci
de cola proaspete, nuci de ginkgo proaspete,
nuci neprelucrate, nuci pecan proaspete, nuci
proaspete, nucă de cocos crudă, oregano
proaspăt, orz pentru bere, papaia proaspete,
pepene oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni
galbeni, pepeni proaspeți, pere proaspete,
piersici crude, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
portocale proaspete, portocale crude, portocale
neprelucrate, portocale roșii proaspete, porumb
dulce (proaspăt), praz japonez proaspăt, praz
proaspăt, prune, proaspete, rădăcini de uz
alimentar, rădăcini pentru consum animal,
rădăcină de yacon, proaspătă, rădăcină crudă
de hrean, radicchio proaspăt, rizomi comestibili
proaspeți, rodii proaspete, roșcove, crude,
rozmarin proaspăt, roșii cherry, proaspete,
roșii crude, roșii neprelucrate, roșii ovale de
tip cherry, proaspete, roșii proaspete, roșii
prunișoare proaspete, rubarbă neprocesată,
rubarbă, proaspătă, rucola proaspătă, rădăcini
proaspete de lotus, salak proaspete, salate
verzi, salate vii, salată verde, salvie proaspătă,
semințe de pin, proaspete, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), sapote
proaspete, semințe oleaginoase nepreparate,
semințe proaspete de inga edulis, sfecle
neprelucrate, sfeclă crudă, sfeclă de zahăr
nepreparată, sfeclă, proaspătă, șampinioni
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proaspeți, sfecle proaspete, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel (în
stare proaspătă), sparanghel crud, sparanghel
neprelucrat, sparanghel proaspăt, struguri de vin
proaspeți, struguri proaspeți, tangerine (citrice)
(proaspete), tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
crud, usturoi neprelucrat, usturoi proaspăt,
știuleți de porumb dulce neprelucrați (decorticați
sau nedecorticați), usturoi verde proaspăt,
usturoi, proaspăt, varză bok choy proaspătă,
varză chinezească napa, proaspătă (baechu),
varză creață proaspătă, varză crudă, varză
de bruxelles proaspătă, varză neprelucrată,
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja), zmeură proaspătă.
35 - Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
asistență comercială privind crearea de
întreprinderi comerciale, administrarea
magazinelor
39 - Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, transport, servicii de
închiriere în legătură cu vehicule, transporturi
și depozitare, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea transportului
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40 - Condiționarea și purificarea aerului și
a apei, tratamentul alimentelor și băuturilor,
afumarea alimentelor, afumarea brânzeturilor,
afumarea cărnii, afumarea peștelui, alimente
(afumarea -lor), congelarea alimentelor,
conservarea alimentelor, conservarea
alimentelor și a băuturilor, măcinarea
alimentelor, măcinarea cafelei, morărit,
prelucrare de frunze de ceai, prelucrare de
furaje, prelucrarea laptelui, prelucrarea peștelui,
prelucrarea produselor alimentare destinate
utilizării în producție, procesarea alimentelor,
procesarea alimentelor gătite, prăjirea și
prelucrarea cafelei, păstrarea alimentelor în
cutii de conserve, râșnirea cafelei, servicii
de afumătorie pentru afumarea alimentelor,
servicii de conservare a alimentelor, servicii de
pasteurizare pentru alimente și băuturi, servicii
de prelucrare de brânzeturi și anume afinare,
maturare și învechire, servicii de producție de
must, stoarcere de fructe pentru alte persoane,
tratarea alimentelor pentru prevenirea apariției
mucegaiului, tratarea alimentelor preparate,
zdrobirea fructelor

M 2022 04688 / ALACARTE IP SRL AYDOGAN OLGA 3 - Produse pentru improspatarea (odorizarea)
aerului intr-o camera, produse pentru
improspatarea (odorizarea) aerului in masini.
5 - Produse deodorante pentru haine si
materiale textile, altele decât cele de uz uman
sau veterinar.

3 - modificată
5 -
neschimbată
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M 2022 04827 / MARIUS GHEORGHE
VERDESI

29 -
neschimbată
32 -
neschimbată
33 -
neschimbată
35 -
neschimbată
43 -
neschimbată
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29 - Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
32 - Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice.
33 - Băuturi alcoolice cu excepţia berii și a
vinurilor, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35 - Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou,
punerea împreună, spre beneficiul altora,
a unei game variate de produse, respectiv:
produse alimentare, produse din carne,
branzeturi, produse eco/bio, specialitati gourmet,
lactate naturale, fructe si legumei, produse de
bacanie, bauturi alcoolice precum palinca,
tuica, vinuri, miere, uleiuri si bunuri alimentare,
cu discount (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vândă într-
un mod convenabil şi să le cumpere prin
supermarketuri, magazine en gross, publicitate,
servicii de pregătirea de texte publicitare,
reclamă şi publicitate pentru promovarea
vânzării, realizarea unei campanii publicitare
şi de promovare toate produsele cu discount,
gestiunea afacerilor comerciale, administrarea
metodelor de vânzare, administraţie comercială,
servicii de comerţ de produse cu discount,
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M 2022 05357 / MAGURA WILD PLANT SRL 3 - Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, produse
de toaletă.

3 -
neschimbată
5 -
neschimbată
29 -
neschimbată
30 - modificată
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operaţii conerciale şi anume: cumpărare şi
vânzare curentă, servicii de agenții de import-
export, evaluare de produse, închiriere de
produse, leasing, licenţiere, cumpărare-
vânzare en gross, cumpărare-vânzare en
detail, cumpărare-vânzare prin magazine
specializate, prin supermarketuri, cumpărare-
vânzare în barter, licenţă, leasing, franchising în
special pentru produse cu discount, asigurarea
informaţiilor de piaţă şi a informaţiilor cu privire
la comercializarea produselor cu discount, en
detail, en gross, servicii de comerţ interior şi
exterior, organizarea, conducerea şi aranjarea
(pentru prezentare) şi promovarea de expoziţii,
târguri, festivaluri, prezentări, competiţii,
demonstraţii în scopuri cimerciale şi publicitate
în general şi pentru produse cu discount în
special, marketing, supravegherea pieţii,
consultanţă relativ la costurile de vânzare,
toate relativ la comercializarea produselor
cu discount, servicii de căutare şi furnizare
de contracte comerciale pentru produse
cu discount, servicii de comert online cu
amanuntul.
43 - Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
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5 - Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă.
29 - Uleiuri și grăsimi comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, produse lactate și înlocuitori, uleiuri
și grăsimi.
30 - Zahăr, miere, sirop de melasă, cafea,
ceaiuri, pâine, sare, mirodenii, arome și
condimente, zahăr, îndulcitori naturali,
produse apicole, oțet, toate produsele mai sus
menţionate sunt realizate artizanal.
32 - sucuri, toate produsele mai sus menţionate
sunt realizate artizanal.
33 - Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice de
tip bitter, vin, lichior de coacăze negre, cidru.

32 - modificată
33 -
neschimbată

M 2022 05696 / SC PROD VT INVEST SRL 29 - Conserve cu legume, conserve de legume,
conserve și murături, conserve de fructe,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume uscate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
tăiate, legume liofilizate, legume sărate, legume
fermentate, legume în conservă, dovleci
(legume conservate), burgeri din legume,
legume în saramură, salate de legume, supe de
legume, chipsuri de legume, piure de legume,
jeleuri de legume, legume pre-tăiate, paste
de legume, produse din legume preparate,
legume conservate (în ulei), legume feliate, la

29 -
neschimbată
30 -
neschimbată
31 -
neschimbată
32 -
neschimbată
33 - ștearsă
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conservă, legume preparate la grătar, legume
uscate prin înghețare, mâncăruri cu legume
preparate, preparate pentru supă de legume,
sucuri de legume pentru gătit, extracte din
legume pentru gătit, gustări pe bază de legume,
legume sub formă de pudră, legume gata-tăiate
pentru salate, antreuri pe bază de legume,
salate de legume gata-tăiate, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe bază
de legume, legume marinate în sos de soia,
creme tartinabile pe bază de legume, produse
tartinabile pe bază de legume, extracte din
legume pentru gătit (sucuri), concentrate din suc
de legume pentru alimente, alimente pe bază
de legume fermentate (kimchi), fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncare
preparată pe bază de legume pentru copii mici,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), sosuri de brânză, sosuri pe
bază de lactate, brânză sub formă de sosuri de
înmuiat.
30 - Piureuri de legume (sosuri), paste cu
legume (sosuri), pulpă de legume (sosuri -
alimente), tăiței prăjiți cu legume (japchae),
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chipsuri de porumb cu gust de legume,
condimente pe bază de legume pentru paste,
arome preparate din legume (altele decât
uleiurile esențiale), produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, orez
congelat și preparat cu legume și condimente,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, băuturi pe bază
de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, esențe pentru gătit, esențe de ciocolată,
esențe de ceai, esențe de cafea, esențe de
ceai (nemedicamentoase), esențe pentru
alimentație, cu excepția esențelor eterice și
a uleiurior esențiale, esențe folosite pentru
produse de cofetărie, esențe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor, arome folosite pentru
preparea de înghețată (altele decât esențele
eterice sau uleiuri esențiale), sosuri, sosuri
conservate, sosuri condimentate, sosuri satay,
sosuri pudră, sosuri salsa, sosuri barbecue,
sosuri curry, sosuri (condimente), sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri pentru
salate, sosuri pentru mâncare, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri marinate continand
condimente, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri cu ierburi, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri gata
făcute, sosuri pentru gătit, sosuri de fructe,
sosuri pentru gustări, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, praf de sosuri, sosuri de
carne, sosuri pentru înghețată, arome sub
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formă de sosuri deshidratate, arome sub formă
de sosuri concentrate, sosuri de salată care
conțin smântână, sosuri care conțin mirodenii,
sosuri care conțin nuci, sosuri aromatizate cu
alune, sosuri pentru pește congelat, preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, sosuri pe bază de
maioneză, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă
de trufe, sosuri întrebuințate sub formă de
condimente, ketchup, ketchup (sos), ketchup de
roșii, creme pe bază de maioneză și ketchup,
condimente alimentare pe bază de ketchup
și sos tip salsa, maioneză, maioneză vegană,
maioneză cu murături, înlocuitor de maioneză,
creme pe bază de maioneză.
31 - Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), cepe, legume proaspete, semințe
de legume, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salată, fructe și
legume proaspete, iarbă grasă, legume
proaspete, anghinare chinezești, legume
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi.
32 - Băuturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (băuturi), băuturi nealcoolice
cu suc de legume, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, bauturi constand dintr-un amestec
de fructe si sucuri de legume, esențe pentru
fabricarea băuturilor, esențe pentru prepararea
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de băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale.

M 2022 05910 / Cabinet de Proprietate
Intelectuală Neagu Laura

Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

35 - Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, vânzare prin licitație publică,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de acțiuni
de către angajați, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de achiziții,
servicii de intermediere în achiziții, cotații
de preț pentru produse sau servicii, servicii
de cumpărături prin compararea prețurilor,
analiză de preț, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
achiziții de produse în numele societăților
terțe, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,

16 - ștearsă
35 -
neschimbată
36 -
neschimbată
41 - ștearsă
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furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
comparare a prețurilor, consiliere cu privire la
produse de consum, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, regruparea, pentru
alte persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
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cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
organizare de abonamente la pachete media,
servicii de comandă cu ridicata, brokeraj cu
liste pe bază de nume și adrese, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare.
36 - Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.
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M 2022 06138 / EURO VIAL RESIDENCE SRL 36 - Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliara, management imobiliar, închirierea
apartamentelor, colectarea chiriilor.
42 - Servicii de cercetare Industrială si
design industrial, proiectarea sl dezvoltarea
de componente hardware si software ale
calculatorului.

35 - ștearsă
36 -
neschimbată
42 -
neschimbată

M 2022 06608 / PETOSEVIC S.R.L. INDUSTRIA DE DISEÑO
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

29 -
neschimbată
30 - modificată
35 -
neschimbată
43 -
neschimbată

29 - Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30 - sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gustări pe bază de orez, Orez,
tapioca, sago, făină și preparate din cereale (cu
excepția pastelor), pâine, produse de patiserie,
drojdie, praf de copt
35 - Servicii de vânzare cu amănuntul și de
vânzare cu ridicata în magazine, vânzare prin
intermediul unor rețele globale de calculatoare,
pe bază de catalog, prin comandă poștală,
prin telefon, prin intermediul radioului și al
televiziunii și prin alte mijloace electronice
cu privire la următoarele produse: fructe si
legume conservate, congelate, uscate și coapte,
uleiuri (comestibile), orez, făină și preparate din
cereale, pâine, oțet, sosuri (condimente).
43 - Servicii de restaurant (alimentație),
restaurant cu autoservire, servicii de bufet.
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M 2002 02404 052373 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, dropsuri (bomboane), prafuri
pentru înghețată (cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale), jeleu de fructe (cofetărie), pulbere
pentru băuturi, efervescente, scorțișoară (condiment),
cuișoare (condiment), anason, băuturi pe bază de
ceai, mălai, fulgi de porumb, serbet (înghețată),
fondante (cofetărie), budincă, praline, conservant
pentru alimente si băuturi, amidon alimentar, vanilie
(aromă), vanilina (înlocuitori de vanilie), produse cu
cacao.
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M 2003 04818 056876 12 - Vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi navală, cricuri de bicicleta, suporturi pentru
biciclete, cicluri (parti din biciclete, cicluri), lanturi
pentru biciclete, lanturi ciclu, lanţuri pentru biciclete,
cicluri, ghidoane de biciclete, manerele ciclului,
anvelope de bicicleta (anvelope), anvelope de cicluri
(anvelope), anvelope pentru biciclete, cicluri, frâne
pentru biciclete, frane pentru biciclete, cicluri, frane
pentru cicluri, aparatoare de noroi pentru bicicleta,
manivele pentru cicluri, motoare pentru cicluri, pedale
pentru cicluri, roti pentru biciclete, cicluri, şa de
biciclete, şa de cicluri, cadre de bicicleta, cadre de
cicluri, cadre pentru biciclete, cicluri, biciclete, cicluri,
carucioare de transport, carucioare de curatenie,
protectii pentru rotile de bicicleta, cicluri, sanii, vasle,
padele pentru canoe, cosuri adaptate pentru biciclete,
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carucioare, carucioare pentru copii, carucioare
(carucioare pentru copii), huse pentru cărucior, huse
pentru cărucior (cărucioare), huse pentru carucioare
pentru copii, copertine pentru cărucior, copertine
pentru cărucior de copii, vâsle, vâsle pupa, sănii
(vehicule), triciclete.

M 2004 06546 062766 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),
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M 2004 01457 061496 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aprate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetetelor
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, carduri
magnetice codate, carduri cu circuite integrate
(carduri inteligente) / carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate, programe de calculator, software
descărcabil, software de calculator, înregistrate,
panouri informative cu afișaj electronic, unități de disc
(pentru computere).
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare.
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mirodenii, gheaţă, pizza, paste, ravioli, spaghete,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe baza de
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ceai, sosuri pentru salate, ketchup (sos), sandvisuri,
sos de roșii, maioneză.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, catering (mâncare și băuturi), restaurante.

M 2007 00898 088081 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, analiza costurilor,
evaluări ale afacerilor, cercetare de marketing,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, promovarea
vânzărilor pentru terți, demonstrații cu produse,
prezentarea produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii de
agenție de import-export, compilarea statisticilor.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
instalarea și repararea aparatelor electrice.

M 2004 07262 062567 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, pizza, paste, ravioli, spaghete,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe baza de
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ceai, sosuri pentru salate, ketchup (sos), sandvisuri,
sos de roșii, maioneză.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, catering (mâncare și băuturi), restaurante.
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39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, distribuirea de energie,
informații despre transport, depozitare/înmagazinare.
45 - Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii de pază, consultanță 
înceea ce privește securitatea fizică.

M 2012 01533 120498 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, programare computerizată, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor pentru
calculator, alta decât conversia în format fizic,
digitalizarea documentelor (scanare), găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, recuperarea datelor de pe calculator,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web.

M 2012 01534 120499 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, 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, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor pentru
calculator, alta decât conversia în format fizic,
digitalizarea documentelor (scanare), găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, recuperarea datelor de pe calculator,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web.

M 2012 05871 123591 4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări şi fitile pentru
iluminat, aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului
pentru motoare, alcool (combustibil), antracit,
ceară de albine, ceară de albine pentru utilizare
în fabricarea produselor cosmetice, ceară pentru
curele, benzen, benzină, combustibil biomasă, ulei
de oase pentru scopuri industriale, lumânări / conice,
carburanţi / combustibil pentru motoare, ceară de
carnauba, ulei de ricin pentru scopuri industriale,
cerezină, cărbune (combustibil), lumânări pentru
pomul de crăciun, brichete de cărbune, cărbune, ulei
din gudron de cărbune, nafta din cărbune, praf de
cărbune (combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate pentru
îndepărtarea prafului, compoziţii pentru depunerea
prafului, compoziţii pentru absorbţia prafului, energie
electrică, etanol (combustibil), aprinzătoare, lemn
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de foc, ulei de peste, necomestibil, combustibil cu
o baza alcoolica, combustibil, combustibil gazos,
motorina / ulei combustibil, gaz pentru iluminat,
unsoare pentru arme (armamentl, grasime pentru
incaltaminte, unsoare pentru curele, unsoare pentru
articolele din piele, grasimi pentru conservarea
articolelor din piele, ceara pentru iluminat, uleiuri
pentru iluminat, carbune pentru narghilea, ceara
industriala, grasime industriala, ulei industrial,
kerosen, fitile pentru lampă, lanolină pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, combustibil pentru
iluminat, lignit, ligroină, lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit
de lubrifiere, unsoare de lubrifiere, mazut, alcool
metilic, combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), preparate anti-
alunecare pentru curele, gaz de sondă, uleiuri pentru
decofrare (construcţii), uleiuri pentru conservarea
zidăriei, uleiuri pentru conservarea articolelor din
piele, uleiuri pentru vopsele, oleină, ozocherită, suluri
de hârtie pentru aprindere, parafină, brichete de turbă
(combustibil), turbă (combustibil), lumânări parfumate,
petrol /benzină, eter de petrol, vaselină rectificată
pentru scopuri industriale, petrol, brut sau rafinat, gaz
de generator, ulei de rapita pentru scopuri industriale,
gaze solidificate (combustibil), preparate din ulei din
soia pentru tratamentul antiadeziv al ustensilelor de
gatit, stearina, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri de
combustibil vaporizat, ceara (materie prima), ceara
pentru schiuri, fitile pentru lumanari, aschii de lemn
pentru aprindere, brichete de lemn, seu de lana /
lanolina, xilen.

1688



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

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

8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
arzatoare cu acetilena, generatoare de acetilena,
torte cu acetilena, aparate de odorizare a aerului,
aparate de racire a aerului, preincalzitoare de aer,
uscatoare cu aer, instalatii de filtrare a aerului,
aparate de aer conditionat pentru vehicule, supape
de aer pentru instalatiile de incalzire cu abur, aparate
si masini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, instalatii de aer conditionat, aparate de aer
conditionat, arzatoare de alcool, dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat) /
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri de
iluminat), duze anti-stropire pentru robinete, aparate
de filtrare pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lampi
cu arc, instalatii pentru transportul cenusei, automate,
autoclave, electrice, pentru gatit / oale sub presiune,
electrice, cuptoare pentru brutarie, gratare, cazi de
baie, cazi de baie pentru bai de sezut, fitinguri pentru
baie, instalatii pentru baie / instalatii sanitare pentru
baie, incalzitoare pentru pat, aparate pentru racirea
bauturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, paturi,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalatiile de incalzire, cazane,
altele decat componentele masinilor, suporturi pentru
arzatoarele de gaz, aparate de prajit painea / prajit
oare de paine, masini de facut paine, masini de copt
paine, arzatoare pentru lampi, arzatoare, carbon
pentru lampile cu arc, covoare incalzite electric,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
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de incalzire centralizata, candelabre, canale de
fum pentru cosuri, suflante pentru cosurile de fum,
lampioane chinezesti, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile (instalatii
sanitare), prajitoare de cafea, filtre de cafea, electrice,
masini de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalatiilor de distilare, incalzire sau racire), ustensile
pentru gatit, electrice, aragazuri, aparate si instalatii
de gatit, inele pentru gatit, cutii de racire, racitoare,
racitoare pentru cuptoare, cuve de racire pentru
cuptoare, instalatii de racire pentru apa, instalatii de
racire pentru lichide, masini si instalatii de racire,
instalatii si echipamente de racire, instalatii de racire
pentru tutun, lampi cu lumina rece, vane (incalzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezghetare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deseurilor alimentare, cuptoare dentare, aparate de
dezodorizare, nu cele pentru uz personal, instalatii
de desalinizare, aparate de desicare, tuburi de
descarcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substante dezinfectante pentru toalete, aparate
de dezinfectare, coloane de distilare, aparate de
distilare, lanterne pentru scufundare, emiţătoare
pentru irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase de
expansiune pentru instalaţii de încălzire centralizată,
hote de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz personal,
aparate de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru aerul
condiţionat, filtre pentru apa potabilă, şeminee,
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domestice, fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torte, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa, saci
pentru picioare, încălziţi electric, forje, portabile,
fântâni, congelatoare, brichete pentru aprinderea
gazului, aparate pentru prăjirea fructelor, aparate de
fumigatie, nu cele pentru scopuri medicale, grătare
de cuptor, cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă
pentru cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate
în laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare, (componente ale
instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
lămpi cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide, lămpi
germicide pentru purificarea aerulu, uscatoare de
par, faruri pentru automobile, camine, acumulatoare
de caldura, regeneratoare de caldura, schimbatoare
de caldura, altele decat componentele masinilor,
pompe de caldura, instalatii de incalzire, instalatii
de incalzire (apa), instalatii pentru incalzirea apei,
cazane de încălzire, elemente de incalzire, plite de
incalzire, filamente de incalzire, electrice, perne cu
incalzire, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
pernute cu incalzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer
cald, fitinguri pentru baie cu aer cald, resouri, sticle
cu apa calda, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de incalzire
centralizata, hidranti, aparate pentru hidromasaj,
masini si aparate de facut gheata, incalzitoare cu
imersie, arzatoare incandescente, incineratoare,
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aparate de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, masini de
gatit (cuptoare), arzatoare de laborator, lămpi de
laborator, carcase pentru lampi / cupole pentru lampi,
lampi pentru ochelari, sticle pentru lampi, globuri
cu lampa /globuri pentru lampi, reflectoare pentru
lampi, abajururi pentru lampi, lampi electrice, lampi,
suporturi de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spalatoriile textile / cazane pentru spalat,
uscatoare de rufe, elecuice, roci vulcanice utilizate la
gratarele in aer liber, supape pentru controlul nivelului
in rezervoare, becuri, becuri, electrice, becuri pentru
semnalizatoarele de directie ale vehiculelor, difuzoare
de lumina, aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalatii de iluminat pentru vehiculele
aeriene, aparate si instalatii de iluminat, lumini pentru
vehicule, lumini, electrice, pentru pomul de Craciun/
instalatii electrice pentru pomul de Craciun, lumini
pentru automobile/ lumini de automobile, aparate de
incarcare pentru cuptoare, filamente cu magneziu
pentru iluminat, prajitoare de malt, cuptoare cu
microunde (aparate de gatit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalatii de racire a
laptelui, lampi pentru mineri, robinete pentru tevile de
apa, lumini pentru motociclete, reactoare nucleare,
lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălare, fântâni ornamentale, fitinguri pentru cuptoare
din argilă refractară, arzătoare cu oxihidrogen,
pasteurizatoare, ţevi (componente ale instalatiilor
sanitare) / tevi de apa pentru instalatiile sanitare,
instalatii de polimerizare, rezervoare de apa sub
presiune, instalatii de procesare a combustibililor
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nucleari si materialului nuclear moderator / nucleari
si materialului nuclear moderator, instalatii de
epurare pentru apele reziduale, capace de radiator,
radiatoare, electrice, radiatoare (incalzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice, masini
si aparate de refrigerare, camere de refrigerare \
racitoare de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
si instalatii de refrigerare, vitrine frigorifice, frigidere,
accesorii de reglare pentru instalatiile si tevile de apa
sau gaz, accesorii de reglare si de siguranta pentru
tevile de gaz, accesorii de reglare si de siguranta
pentru instalatiile de apa, accesorii de reglare si
de siguranta pentru instalatiile de gaz, prajitoare,
ţepuse pentru prajire, frigari pentru prajire, aparate
de prajire/ plite pentru fript (aparate de gatit) / gratare
(aparate de gatit), rotisoare, lampi de siguranta,
accesorii de siguranta pentru instalatiile si tevile de
apa sau gaz, aparate si instalatii sanitare, instalatii
pentru sauna, reflectoare, cabine de dus (cabinete),
dusuri, chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat
electrice, colectoare termice solare (incalzire),
cuptoare solare, bai spa (cazi), cazane cu abur,
altele decat componentele masinilor, instalatii de
generare a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru fata (saune), sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de incalzire), lampi stradale, cadre
structurale pentru cuptoare / cadre de metal pentru
cuptoare, aparate de ciorinare pentru piscine,
aparate pentru bronzat (solarii), robinete pentru tevi si
conducte / robineti pentru tevi si conducte, robinete /
robineti, ventile termostatice (componente ale
instalatiilor de incalzire), prajitoare de tutun, vase de
toaleta, scaune de toaleta, toalete, portabile, toalete
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(closete cu apa) / closete cu apa, lanterne electrice /
lanterne electrice de buzunar, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru bai turcesti, portabile, lampi
cu raze ultraviolete, nu cele pentru scopuri medicale,
pisoare ca obiecte sanitare, faruri de vehicule,
reflectoare de vehicule, hote de aerisire, instalatii
si aparate de ventilatie (aer conditionat), instalatii
de ventilatie pentru vehicule (aer conditionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de incalzire,
lavoare pentru spalat mainile (componente ale
instalatiilor sanitare) / bazine pentru spalat mainile
(componente ale instalatiilor sanitare), şaibe pentru
robinetele de apa / saibe pentru robinetii de apa,
instalatii de distribuire a apei, instalatii de conducte
de apa, instalatii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apa, aparate si masini
pentru purificarea apei, aparate si instalatii pentru
dedurizarea apei, instalatii pentru alimentarea cu
apa, instalatii de tragere a apei / dispozitive de
evacuare a apei din rezervoarele de toaleta, aparate
de captare a apei, instalatii de irigat, automate, masini
de irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apa, aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.
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, agate, cesuri cu alarma, aliaje din metale
pretioase, amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
ceasuri atomice, insigne din metale preţioase,
casete ale arcului (ceasornicărie), mărgele pentru
fabricarea bijuteriilor, cutii din metale preţioase,
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brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii), busturi din metale
preţioase, lanţuri (bijuterii), cronografe (ceasuri),
cronometre, instrumente cronometrice, cronoscoape,
ace de ceasornic, cutii de ceasuri, ceasornice, ceasuri
şi ceasornice, electrice, mecanisme de ceasuri,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, suvenire din cupru, butoni de
cămaşă, cadrane (ceasornicărie), diamante, cercei,
figurine din metale preţioase / statuete din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, fire de aur
(bijuterii), bijuterii pentru pălării, lingouri din metale
preţioase, iridiu, bijuterii din fildeş, gagat, în formă
brută sau semiprelucrată, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, cutii de bijuterii, inele
de chei (inele despicate sau clapete), medalioane
(bijuterii), medalii, mecanisme pentru ceasuri şi
ceasornice, coliere (bijuterii), olivine (pietre preţioase),
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, perle realizate din ambroid (chihlimbar
presat), perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie),
ace (bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase, cutii
(prezentare) pentru ceasuri, rodiu, inele (bijuterii),
ruteniu, pietre semipreţioase, oramente de pantofi
din metale pretioase, fire de argint, argint, în formă
brută sau foiţă, fibre din argint (fire de argint), statuete
din metal preţios, cronometra, cadrane solare, fibre
din metal preţios (bijuterii) / fire din metal preţios
(bijuterii), agrafe de cravată, ace de cravată, curele de
ceas / curele pentru ceasurile de mână / cureluşe de
ceas, lanţuri de ceas, arcuri de ceas, sticle de ceas /
geamuri de ceas, cutii de ceas, ceasuri, opere de artă
din metal preţios, ceasuri de mână.
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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 mobilierului), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee, foi
absorbante din hartie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, ştampile cu adresa, placi
cu adresa pentru masinile de adresare, masini de
adresare, dozatoare de banda adeziva (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetarie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de uz
casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie sau de
uz casnic, panouri publicitare din hartie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetarie), acuarele /
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale, table
aritmetice / tabla înmulţirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artişti, atlase, pungi (plicuri,
sacuteti) din hartie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gatitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bila, bavete din hartie, şine de legare (legatul
cartilor), mostre biologice utilizate in microscopie
(materiale didactice), table de scris, sugative, schite/
planuri, materiale de legatorie, aparate si masini de
legatorie (echipamente de birou), suporturi pentru
carti, carti brosate, semne de carti, carti, ambalaje
pentru sticle din hartie sau carton, invelitori pentru
sticle din carton sau hartie, cutii din hartie sau carton,
suporturi cu sertare pentru papetarie (rechizite de
birou), calendare, panze pentru pictura, tuburi din
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carton, carduri / cartele, carcase pentru stampile
(sigilii), cataloage, creta pentru litografie, suporturi
de creta, creioane de carbune, indicatoare pentru
harti, neelectronice, cromolitografii (in mai multe
culori) / cromo, benzi pentru trabucuri, plansete
cu clama (pentru hartii), clipsuri de birou / capse
de birou, panza pentru legatul cartilor panza de
legatorie, suporturi de pahare din hartie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatura de
culegere (tiparire), culegare, pungi conice din hartie,
cordoane pentru legatorie / cordoane de legatorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneala
corectoare (hefiografie), benzi corectoare (rechizite
de birou), coperti (papetarie) / invelitori (papetarie),
recipiente din hartie pentru creme, imprimante pentru
carduri de credit, neelectrice, protectii de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetarie),
laminatoare de documente pentru birou, suporturi
pentru documente (papetarie), protectii din hartie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
ace pentru panou de pluta / piuneze, plansete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, penite pentru desen, rigle
pentru desen, duplicatoare, benzi elastice pentru
birou, galvanotipie, şabloane de broderie (modele),
placi de gravura, gravuri, dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birou, plicuri (papetarie), produse
de radiere, şabloane pentru stergere, ace pentru
gravura, gravuri, panze de legatorie, prosoape din
hartie pentru fata, figurine din papier mache (pasta
de hartie), dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante (din hartie), degetare (rechizite de birou),
stegulete din hartie, invelitori pentru ghivecele de flori
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din hartie / invelitori din hartie psntn ghivecele de
flori, fluturasi publicitari, mape pentru hartii /dosare
din plastic pentru hartii, formulare, tiparite, stilouri
cu cerneala, ouiuuri ou cerneala, masini de francat
pentru utilizare la birou / aparate mecanice de timbrat,
florare, regale cu litere (tiparire), saci de gunoi din
hartie sau plastic, harti geografice, lipici pentru
papetarie sau de uz casnic / paste pentru papetarie
sau de uz casnic, gluten (lipici) pentru papetarie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, tiparituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentari grafice,
felicitari (tiparite), banda de hartie gumata (papetarie),
ţesaturi gumate pentru papetarie, gume (adezivi)
pentru papetarie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebrat pentru
pictori, şervetele din hartie, specimene de manuscris
pentru copiere, cutii de palarii din carton, hectografe,
sectiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru stampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, role pentru zugravi, folii din hartie sau plastic
cu control ai umiditatii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fise de cartoteca (papetarie), cartoteca,
tusuri de desen, cerneala, batoane de cerneala,
batoane de cerneala (rezervoare de cerneala),
tusiere, panglici de cerneala, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, suporturi de calimara,
calimari, clei de peste pentru papetarie sau de uz
casnic, etichete din hartie sau carton, registre (carti),
tavi pentru scrisori, lucrari de arta litografica, pietre
litografice, litografii, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detasabile, reviste (publicatii periodice), copii
multiplicate (papetarie), manuale (ghiduri) /ghiduri
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(manuale), creta de marcare, stilouri de marcare
(papetarie), suporturi pentru paharele de bere, masini
si aparate mimeografe, plastilina, ceara pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pasta de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafetele gumate (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru plastilina
(materiale pentru artisti), aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitari muzicale, buletine informative,
ziare, penite, penite din aur, agende, aparate de
numerotare, numere (caractere), perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu exceptia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din amidon,
carnete de notite (papetarie), cutii de acuarele
(articole utilizate in scoala), tavi de pictura, pensule
pentru pictura, pensule pentru pictori, şevalete pentru
pictori, tablouri (picturi), cu sau fara rama, palete
pentru pictori, brosuri, pantografe (instrumente de
desen), foi de hartie (papetarie), cleme pentru hartie,
aparate de biguit hartia (rechizite de birou), benzi si
carduri din hartie pentru inregistrarea programelor
de calculator, panglici din hartie, maruntitoarede
hartie pentru utilizarela birou, cutite pentru hartie
(deschizatori de scrisori), filtre din hartie pentru cafea,
funde de hartie, agrafe pentru hartie, prespapieruri,
suporturi pentru pasapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru stergerea stiloului, masini de ascutit
creioane, electrice sau neelectrice, mine de creion,
suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascutitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite
de birou), cartele perforate pentru masini de tricotat
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tip jacquard, publicatii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, ilustratii, placarde din hartie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hartie, folie
din plastic pentru impachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru impachetat sau ambalat, rola de folie
din plastic, extensibila, pentru paletizare, materiale
plastice pentru modelaj, portrete, timbre postale, carti
postale, postere, orare tiparite, materiale tiparite,
publicatii tiparite, cilindru patura pentru imprimanta,
nu din material textil, reglete pentru tipografi, seturi
de imprimare, portabile (rechizite de birou), tiparituri
(gravuri), prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
role pentru masinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru scoala (papetarie), razuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, ceara de sigilare,
masini de sigilare pentru birou, compusi de sigilare
pentru papetarie, sigilii cu pecete, sigilii (stampile),
benzi autoadezive pentru papetarie sau de uz casnic,
şabloane pentru croitorie, foi din celuloza reciclata
pentru impachetat, etichete de securitate (sigilii din
hartie), placi cu denumiri de firme din hartie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, carti de
cantece, bobine pentru panglicile de cerneala, linii
pentru desen, echere pentru desen, tusiere pentru
stampile, suporturi pentru stampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri si creioane, prese de capsare
(rechizite de birou), pasta de amidon (adezivi) pentru
papetarie sau de uz casnic, papetarie, steatita
(creta croitorului), litere din otel, stilouri din otel, cutii
de matrite, placi de matrite, şabloane (papetarie),
matrite, abtibilduri (papetarie), rigle t (teuri) pentru
desen, garnituri de masa din hartie, şervetele de
masa din hartie, fete de masa din hartie, protectii
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pentru masa din hartie, agatatori pentru fisele de
cartoteca, creta croitorului, materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), globuri pământeşti, bilete,
şervetele de hartie pentru demachiere, prosoape
din hartie, şabloane de copiere, panza de calc, ace
de punctare pentru desen, cartonase, altele decat
pentru jocuri, decalcomanii, tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) / litere
(caractere), panglici pentru masina de scris, taste
pentru masina de scris, masini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din vascoza
pentru impachetat, panou din fibre de celuloza
(papetarie), suporturi pentru fixarea instrumentelor
de scris, tablite de scris, carti de scris sau de colorat,
creta de scris, materiale de scris, truse cu instrumente
de scris (papetarie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne gonflabile,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, bare de chihlimbar,
placi de chihlimbar, gheare de animale, corne de
animale, copite de animale, fotolii, saltele pentru
schimbarea bebelusilor, cosuri de paine pentru
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brutari, bambus, perdele din bambus, butoaie,
nemetalice, cosuri, nemetalice, cosuri pentru copii /
leagane, perdele decorative din mărgele, fitinguri
pentru pat, nemetalice, rotite pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu exceptia lenjeriei,
culcusuri pentru animalele de gospodarie, paturi,
schelete de paturi din lemn, stupi, banci (mobila),
banci de lucru, şuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, cufere de depozitare, nemetalice / lazi,
nemetalice, perne de sprijin, bolturi, nemetalice,
suporturi pentru carti (mobila), suporturi pentru sticle,
capse pentru sticle, nemetalice, capace pentru
sticle, nemetalice /dopuri pentru sticle, nemetalice,
cutii din lemn pentru sticle, monturi pentru perii,
busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tamplarie
artistica, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, butoaie, nemetalice,
şezlonguri, comode, cutii pentru jucarii, butuci pentru
taiat (mese), clipsuri, nemetalice, pentru cabluri si
tevi, capace, nemetalice, pentru containere, carlige
pentru imbracaminte, nemetalice, agatatori pentru
imbracaminte, carlige de agatat, nemetalice /carlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, faguri
artificiali pentru stupi, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice (depozitare,
transport), corali, dopuri de pluta pentru sticle,
dopuri de pluta, fildes vegetal, portmantouri, tejghele
(mese), huse pentru imbracaminte (garderoba),
ladite, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil, calareti
pentru prinderea perdelei de sina, şine pentru
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perdele, galerii pentru perdele, carlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs, perne (de
sprijinit, de divan), şezlonguri de punte, decoratiuni
din plastic pentru produsele alimentare, birouri,
carucioare de servit cina (mobila), aviziere, suporturi
de prezentare, divane, custi pentru caini, fitinguri
de usi, nemetalice, manere de usi, nemetalice,
zavoare de usi, nemetalice, usi pentru mobila,
dibluri, nemetalice / cepuri (stifturi), nemetalice /
stifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mase de
toaleta, borduri din plastic pentru mobila, gherghefuri,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, figurine (statuete)
din lemn, ceara, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceara, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, cosuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghlvecele de flori, suporturi
pentru flori (mobila), suporturi pentru furaje, urne
funerare, fitinguri pentru mobila, nemetalice,
elemente despartitoare din lemn pentru mobila , rotile
pentru mobila, nemetalice, rafturi de mobila, huse
pentru imbracaminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, cosnite (cosuri) pentru
transportul obiectelor, oglizi de mana (oglinzi de
toaleta), paleti de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru palarii, tetiere (mobila), scaune inalte pentru
bebelusi, balamale, nemetalice, faguri de miere,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat, paturi de spital,
numere pentru case, nemetalice, neluminoase,
paturi hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apa, nu cele pentru scopuri medicale,
bratari de identificare, nernetalice, imitatie de
carapace de broasca testoasa, dulapuri de cartoteca
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(mobila), jaluzele interioare (mobila) / obloane
interioare (mobila), premergătoare, obiecte publicitare
gonflabile, fildes, neprelucrat sau semiprelucrat,
custi pentru animalele de gospodarie, panouri de
agatat cheile, butoane rotative, nemetalice, scari
din lemn sau plastic, zavoare, nemetalice, pupitre,
cutii de scrisori, nu din metal sau zidarie, rafturi de
biblioteca, paleti de incarcare, nemetalici, gabarite
de incarcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferata, dulapuri individuale, incuietori, nemetalice,
pentru vehicule, incuietori, altele decat cele electrice,
nemetalice, rafturi pentru reviste, mese pentru masaj,
covorase, detasabile, pentru chiuvete / covorase
detasabile sau protectii pentru chiuvete, saltele
pentru tarcurile pentru copii, saltele, dulapuri pentru
depozitarea carnii, dulapuri pentru medicamente,
spuma de mare, placi de oglinda, oglinzi (lupe), scari
mobile pentru imbarcare, nemetalice, pentru pasageri,
elemente mobile (decoratiuni), geamanduri de legare,
nemetalice, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / placi de identificare, nemetalice, casute
pentru animalele de gospodarie, cuibare, standuri
pentru ziare, tablite pentru numarul de inmatriculare,
nemetalice / placute de inmatriculare, nemetalice,
piulite, nemetalice, mobila de birou, scoici de stridii,
containere pentru ambalare din plastic, jaluzele
interioare din hartie/ rulouri interioare din hartie,
perne pentru animalele de companie, rame pentru
tablouri, coltare pentru ramele de tablouri / suporturi
de sustinere pentru tablouri (rame), perne (de dormit),
placarde din lemn sau plastic, paie impletite, cu
exceptia rogojinelor, cartele din plastic, nu cele
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codate sau magnetice, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joaca pentru bebelusi, dopuri, nemetalice / cepuri,
nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice / elemente
de fixare de perete, nemetalice, piloni, nemetalici,
scripeti din plastic pentru jaluzele, rafturi (mobila),
ratan, stuf (materiale impletite), bobine de lemn
pentru fire textile, matase, cordoane, tambure,
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
rezervoare, nu din metal si nici din zidarie l bazine,
nu din metal si nici din, nituri, nemetalice, capre de
taiat lemne, mobilier scolar, suporturi pentru ascutit
ghearele, pentru pisici, ecrane de protectie pentru
seminee (mobila), ecrane de protectie (mobila),
capace filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etansare, nemetalice, scaune /
banci (scaune), scaune din metal, rame de lemn
pentru stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratura, rafturi pentru depozitare, cobilite
(juguri), vitrine (mobila), bufeturi, placi cu denumiri de
firme din lemn sau plastic, sticla argintata (oglinzi),
jaluzele interioare lamelare, canapele, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori, birouri
de lucrat in picioare, suporturi pentru masinile de
calculat, statui din lemn, ceara, ipsos sau plastic,
doage de lemn, trepte (scari), nemetalice, taburete,
saltele din paie, impletituri din paie, borduri din
paie, animale impaiate, pasari impaiate, blatun de
mese, mese, mese din metal, manechine pentru
croitori / manechine pentru croitorese / manechine,
cepuri, nemetalice, pentru butoaie / robinete cu cep,
nemetalice, pentru butoaie, carucioare de servit
ceaiul, ţarusi pentru corturi, nemetalici, jaluzele
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interioare din material textil, carapace de broasca
testoasa, dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice /
dozatoare de prosoape, nemetalice, fixe, suporturi
de prosoape (mobila), paleti de transport, nemetalici,
tavi, nemetalice, capre de lucru (mobila), carucioare
(mobila), mese pentru calculatoare (mobila) / mese cu
rotile pentru calculatoare (mobila), cuve, nemetalice,
pentru amestecare mortarului, mese de scris /rafturi
pentru masinile de scris, suporturi pentru umbrele,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de menghina
(mobila), platforme pentru schimbarea bebelusilor
montate in perete, suporturi pentru lavoare (mobila),
valve din plastic pentru tevile de apa, os de balena,
prelucrat sau semiprelucrat, impletituri, clopotei de
vant (decoratiuni), tambure de infasurare, nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, fitinguri pentru
ferestre, nemetalle, panglica de lemn, lucrari de arta
din lemn, ceara, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambra galbena / chihlimbar.
21 - Ustensile şi recipienti 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 construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, capace pentru acvarii, dispozitive electrice
pentru atragerea si uciderea insectelor, autoclave,
neelectrice, pentru gatit / oale de gatit sub presiune,
neelectrice, cadite pentru bebelusi, portabile,
bazine (recipiente), cosuri pentru uz casnic, linguri
de gatit (ustensile de gatit), pensule pentru gatit,
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batatoare, neeiectrice, halbe de bere, scaldatori
pentru pasari, colivii, amestecatoare, neelectrice,
pentru uz casnic, tragatoare de cizme, şanuri pentru
cizme (intinzatoare), desfacatoare de sticle, electrice
si neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine (boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hartie, cutii
de sticla, cosuri de paine de uz casnic, tocatoare
pentru paine, cutii pentru paine, maturi, articole de
periat, materiale pentru fabricarea periilor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, busturi din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă, untiere,
capace pentru untiere, carlige pentru nasturi, servire
(tavi), custi pentru animalele de gospodarie, forme
de prajituri, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări, cutii
pentru dulciuri / cutii de bomboane, batatoare de
covoare (ustensile de mana), maturi mecanice pentru
covoare, ceaune, ceramica pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de caprioara pentru curatat / piei de
caprioara pentru curatat, capace pentru platourile de
branzeturi, ornamente chinezesti, betisoare pentru
mancat, site de strecurat (ustensile de uz casnic),
instrumente de curatare, actionate manual, calti
pentru curatat, clapete de inchidere pentru capacele
borcanelor, carpe pentru spalarea pardoselilor,
carlige de rufe, intinzatoare pentru imbracaminte /
intinzatoare pentru imbracaminte, carpe de curatare /
panze de curatare, suporturi de pahare, nu din
hartie sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecatoare pentru cocktailuri, rasnite de cafea,
actionate manual, servicii de cafea (articole de masa),
filtre de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, cani pentru cafetiere, neelectrice, huse
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pentru piepteni, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetarie), recipiente pentru uz casnic
sau de bucatarie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiti), borcane pentru fursecuri, seturi de
oale pentru gatit, ţepuse metalice pentru gatit, oale de
gatit, ustensile pentru gatit, neelectrice, tirbuşoane,
electrice şi neelectrice, ustensile cosmetice, deseuri
din bumbac pentru curatat, seturi de recipiente
pentru ulei si otet, recipiente pentru ulei, tavi pentru
firimituri, cristal (sticlarie), cesti, pahare din hartie sau
plastic, ţesale, tocatoare pentru bucatarie, carafe,
friteuze, neelectrice, damigene / baloane de sticla,
aparate de odorizare de uz personal, capace pentru
farfurii / capace pentru vesela, vesela, farfurii de unica
folosinta, jgheaburi pentru baut, vase de baut, coarne
de baut, sticle de baut de sport, pahare de baut, tavi,
suporturi pentru uscarea rufelor, cosuri de gunoi /
galeti de gunoi / pubele / lazi de gunoi, ştergatoare de
praf, neelectrice, carpe de sters praful (panze), vase
de lut / faianta, cratite din lut, suporturi pentru oua,
sticla emailata, nu cea utilizata in constructii, fructiere,
pamatufuri cu pene pentru sters praful, hranitoare,
fibra de sticla, alta decat cea utilizata la izolatii sau la
produsele textile, fire din fibra de sticla, altele decat
cele utilizate la produsele textile, figurine din portelan,
ceramica, lut, teracota sau sticla / statuete din
portelan, ceramica, lut, teracota sau sticla, suporturi
pentru placile de par, ata dentara, ghivece de flori,
invelitori pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburatoare, cupe pentru fructe, prese pentru
fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigai pentru
prajit, palnii, siliciu topit (produs semiprelucrat), nu
cel utilizat in constructii, manusi de gradinarit, prese
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pentru usturoi (ustensile de bucatarie), baloane de
sticla (recipiente) / fiole (recipiente), butelci din sticlă
(recipiente), borcane din sticlă (damigene), dopuri din
sticlă, sfere decorative din sticlă, sticla, neprelucrata
sau semiprelucrata, cu exceptia sticlei pentru
constructii, vata din sticla, nu cea utilizata la izolatii,
sticla cu conductori electrici fini incorporati, sticla
pentru geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), intinzatoare pentru manusi,
manusi pentru uz casnic, vase pentru lipici, razatori
pentru bucatarie, suporturi gratare, gratare (ustensile
de gatit), par pentru perii, recipiente termoizolante
pentru bauturi, recipiente termoizolante, incalzitoare
pentru biberoane, neelectrice, suporturi pentru flori
si plante (aranjamente florale), par de cal pentru
fabricarea periilor, vase pentru pastrat mancarea
calda, neincalzite electric, forme pentru cuburile de
gheata, galeti pentru gheata / racitoare (frapiere) /
frapierede gheata, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii de
interior), terarii de interior (vivarii), capcane pentru
insecte, termosuri / sticle sub vid, huse pentru masa
de calcat, formate, mese de calcat, pungi izotermice,
ulecioare /carafe, fierbatoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucatarie, neelectrice, suporturi de
cutite pentru masa, masute, seturi pentru lichior,
lădiţe pentru necesităţile animalelor de companie /
tăviţe pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolica, produse de demachiere,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
vesela pentru camping, râşniţe pentru uz casnic,
acţionate manual, linguri de amestecare (ustensile
de bucatarie), storcator pentru mopuri, mopuri,
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mozaicuri din sticla, nu cele pentru constructii,
forme (ustensile de bucatarie), capcane pentru
soareci, cani, inele pentru servetelele de masa,
cuiburi cu oua, artificiale, masini de taitei, actionate
manual, duze pentru furtunurile de udat, duze pentru
stropitori, rozete pentru stropitori, sticla de opal,
sticla de opallna, sticla pictata, farfurii din hartie,
cutite pentru patiserie, rasnite de piper, actionate
manual, pipernite, arzatoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum atomizoare pentru parfum
uri, cosuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru placinte / tarte, pusculite in forma de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) / ustensile
pentru degustarea vinului, placi de sticla (material
brut), farfurii de protectie pentru ca laptele sa nu
dea in foc, pompe pentru desfundarea scurgerilor,
piele de lustruire, aparate si masini de lustruire,
pentru uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru stralucire, cu exceptia preparatelor, hartiei
si pietrei, manusi de lustruire, articole din portelan,
cutii de racire portabile, neelectrice / lazi frigorifice
portabile, neeiectrice, capace pentru vasele de gatit,
vase, produse de olarie, inele pentru pasarile de
curte, dopuri cu picurator, pudriere, goale, praf de
sticla pentru decorare, capcane pentru sobolani,
sticle frigorifice, inele pentru pasari, sucitoare,
de uz casnic, boluri de salata, solnite cu orificii
pentru presarare/ solnite tip vas, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă /
lavete pentru curăţare, servicii (vesela), suporturi
pentru periile de barbierit /suporturi pentru periile
de barbierit, şanuri pentru pantofi (intinzatoare),
limbi de pantofi, site-ciururl (ustensile de uz casnic),
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strecuratori (ustensile de uz casnic), placi cu denumiri
de firme din portelan sau sticla, sifoane pentru apa
carbonatata, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de sapun, dozatoare de sapun, savoniere /vase
pentru sapun, boluri pentru supa, spatule pentru
bucatarie, seturi de condimente, suporturi pentru
bureti, stropitori, statui din portelan, ceramica, lut,
teracota sau sticla, lana de otel pentru curatare,
cratite (acoperite), strecuratori pentru uz casnic,
paie pentru baut, zaharnite, seringi pentru udarea
florilor si plantelor / stropitori pentru udarea florilor
si plantelor, suporturi pentru servetele de masa,
farfurii pentru masa, articole de masa, altele decat
cutitele, furculitele si lingurile, halbe, cutii pentru
ceaiuri, servicii de ceai (articole de masa), infuzopre
da ceai / infuzoare in forma de bila pentru ceai,
strecuratori de ceai, huse pentru ceainice, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese pentru
cravate, truse de voiaj / genti de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hartia de toaleta / igienica, suporturi
pentru hartia de toaleta, suporturi pentru scobitori,
scobitori, bare si inele pentru prosoape / bare si inele
pentru prosoape, tavi din hartie, pentru uz casnic,
tavi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinti
(ustensile pentru masa), prese pentru pantaloni,
urne pentru bautura, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din metal
pentru gheata si bauturi cu gheata, fibre de sticla din
siliciu, altele decat cele utilizate la produsele textile,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, neelectrice,
scânduri pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere
pentru spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea dinţilor
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şi a gingiilor, dispozitive de udare / dispozitive de
stropit, stropitori, aparate pentru lustruirea cu ceara,
neelectrice, dispozitive pentru lustruirea cu ceara,
neelectrice, pentru pantofi, teluri, neelectrice, pentru
uz casnic, jardiniere, deseuri de lana pentru curatare,
lucrari de arta din portelan, ceramica, lut, teracota sau
sticla.
24 - Tesături şi produse textile necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă, ţesaturi adezive
care se aplica utilizand caldura, stegulete pentru
bebelusi, banere din material textil sau plastic, textile
pentru baie, exceptand imbracamintea, manusi
de baie, huse pentru pat / cearsafuri / cuverturi
(cearsafuri) / cuverturi matlasate, huse pentru pat
din hartie, lenjerie de pat, huse draperii pentru pat,
panza pentru masa de biliard, ţesatura pentru site,
brocart, vatir, panza pentru steaguri din material
textile sau plastic, stamba, panze pentru goblenuri
sau pentru brodat, panza de tifon, ţesaturi sub forma
de snur, şeviot (tesatura), ţesatura, carpe pentru
demachiere, suporturi de pahare din material textil,
panze de bumbac, huse (detasabile) pentru mobila /
huse detasabile pentru mobila, huse pentru pernele
de divan, crep (tesatura), crepon, suporturi pentru
draperii din material textil, draperii din material textil
sau plastic, damasc, scutece din panza, perdele
pentru usi, stofa pentru covoare, plapumi de puf
(cuverturi de pat), material elastic ţesut, ţesătură
din esparto, panza, impermeabila la gaze, pentru
baloanele de zbor, pânză care imită pielea animalelor,
pânză, panza pentru incaltaminte, panze pentru
utilizare la produsele textile, prosoape de fata din
material textil, fetru, ţesaturi din fibra de sticla pentru
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uz pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil sau
plastic, flanel (tesatura), molton (panza), huse
din plastic pentru mobila / huse din plastic pentru
mobila, huse din material textil pentru mobila, finet/
barhet, tifon (tesatura), carpe pentru sters paharele
(prosoape de bucatarie), panza cauciucata, alta
decat cea pentru papetarie, ţesatura din par (panza
de sac), batiste din material textil, căptuşeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, pânză
de cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (tesatura), panza de iuta, ţesatura
tricotata, etichete din material textil, panze pentru
lenjerii, ţesaturi pentru lenjeria de corp, ţesatura de
captuseala pentru incaltaminte, captuseli (textile),
marabu (tesatura), huse pentru saltele, moleschin
(tesatura), plase de tantari, perdele cu aspect de
plasa / transparente, materiale textile netesute,
musama utilizata ca fata de masa, dosuri de perne,
fete de perne, suporturi pentru farfurie din material
textil, materiale plastice (inlocuitoare de tesaturi),
ţesatura de stamba imprimata, paturi imprimate din
material textil, ţesatura de ramie, ţesatura de matase
artificiala, cearsafuri (textile), perdele de dus din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesaturi de matase
pentru imprimarea de modele, matase (tesatura),
captuseli pentru sacii de dormit, traverse de masa, nu
din hartie, garnituri de masa, nu din hartie, şervetele
de masa din material textil, fete de masa, nu din
hartie, protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe (huse
pentru saltele), huse din pânză formate pentru
capacul de toaletă, prosoape din material textil, pânze
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imprimate pentru broderie / pânză imprimată pentru
broderie, pleduri de calatorie (paturi pentru genunchi),
impletitura (tesatura), tul, ţesaturi pentru tapiterie,
catifea, carpete textile agatate pe pereti / tapiserie
(carpete agatate pe pereti), din material textil, panza
de lana / tesatura de lana, zefir (tesatura).
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, flori artificiale, fructe artificiale,
ghirlande artificiale, insigne pentru purtare, nu din
metale prețioase, mărgele, altele decât pentru
confecționarea bijuteriilor, cleme pentru curele, pene
de păsări (accesorii de îmbrăcăminte), închizători
pentru bluze/închizători pentru fixarea rochiei pe
corp, bobine pentru ața de brodat sau lână (nu
componente de mașini), funde pentru păr, cutii de
ace, șnururi, brasarde/banderole de braț (accesorii
de îmbrăcăminte), broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
catarame (accesorii de îmbrăcăminte), găitane
(pasmanterie), suporturi pentru gulere, numere de
concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, fanoane pentru corsete, oase
de balenă pentru corsete, croșete, ace de croșetat,
forme pentru cârpit, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte, broderie, articole
ornamentale (broderie), benzi elastice pentru
susținerea mânecilor, ocheți pentru îmbrăcăminte,
bărbi false, păr fals, tivuri false, mustăți false,
închizători pentru îmbrăcăminte, închizători pentru
portjartiere, închizători pentru bretele, pene (accesorii
de îmbrăcăminte), festoane (broderie), volănașe
(dantelărie), volănașe pentru îmbrăcăminte, franjuri,
broderie cu fir de aur, mercerie (articole necesare în
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croitorie), cu excepția ațelor, elastice de păr, agrafe
de păr, agrafe de păr/clame de păr, plase pentru păr,
căști pentru vopsirea părului, hârtie pentru ondularea
părului, extensii de păr, ondulatoare de păr, electrice
și neelectrice, altele decât ustensilele manuale,
ornamente pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai și puf, păr uman, andrele,
ornamente din dantelă, pasmanterie, litere pentru
marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor, numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, perne pentru ace, truse de
ace, numarale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struț (accesorii de
îmbrăcăinte), picou (margine de dantelă), perne
pentru acele cu gămălie, suvițe împletite, meșe de
păr, rozete (mercerie), croșete pentru carpete, cutii de
cusut, degetare pentru cusut, închizători de pantofi,
cârlige pentru pantofi, ornamente pentru pantofi,
ocheți pentru pantofi, catarame pentru pantofi,
pernuțe de umeri pentru îmbrăcăminte, broderie
cu fir de argint, volane pentru fuste, paiete pentru
îmbrăcăminte, benzi pentru rejansele de draperii,
ciucuri (mercerie), moțuri (pompoane), calote din păr,
ornamente pentru îmbrăcăminte, cleme de pantaloni
pentru cicliști, peruci, coronițe din flori artificiale,
închizători cu fermoar, fermoare, fermoare pentru
genți, închizători cu fermoar pentru genți.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
nu din materiale textile, covorașe de baie, substrat
de covor, carpete, carpete agățate pe pereți, nu
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din material textil, covorașe de intrare, învelitori de
pardoseală, saltele pentru gimnastică, linoleum,
covorașe/preșuri, învelitori de pardoseală din vinil,
covorașe pentru yoga.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul, momeala
artificiala pentru pescuit, mingi pentru jocuri, manusi
de baseball, manusi de baseball/cricket (accesori
pentru jocuri), clopoței pentru pomul de craciun,
margini elastice pentru masa de biliard, bile de
biliard, instrumente de marcare pentru repoziționarea
bilei pe masa de biiliard, tacuri de biliard, varfuri
pentru tacurile de biliard, mese de biliard, carduri de
bingo, indicatoare de tragere/mușcatura [unelte de
pescuit], senzori de tragere/mușcatura [unelte de
pescuit], camere de mingi pentru jocuri, sanii bob,
aparate pentru culturism / aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, placi pentru bodyboarding,
aparate și mașini de bowling, arcuri pentru tragere,
manuși de box, blocuri de construcție [jucarii], plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj [articole sportive],
suporturi de lumanari pentru pomii de craciun, capse
pentru pistoale [jucarii], maști de carnaval, creta
pentru tacurile de biliard, table de șah, extensoare
pentru piept [aparate de exerciții], aparate de exerciții
[extensoarel), jetoane pentru jocurile de noroc, pomi
de craciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice craciunului [noutați pentru petrecere],
suporturi pentru pomii de craciun, aruncatoare de
talere din argila, talere din argila [ținte], hamuri pentru
alpiniști, mese de biliard acționate cu fise, confeti,
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truse de magie, numaratori [discuri] pentru jocuri,
coșuri de prins pește [capcane de pescuit], genți de
cricket, pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vanatoare sau pescuit / nade pentru vanatoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului [accesorii de golf], unelte
pentru remedierea gaurilor din gazon [accesorii de
golf], papuși, biberoane pentru papuși, paturi pentru
papuși, case de papuși, imbracaminte pentru papuși,
camere de papuși, domino, table de dame, dame
(jocuri), canturi de schiuri, protectii pentru cot (articole
sportive), ţinte electronice, carusele pentru parcurile
de distractii, arme pentru scrima, masti de scrima,
manusi spwciaie pentru scrima, carlige pentru peste,
instrumente de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de
inot /manusi de inot (inotatoare), plute de pescuit,
discuri zburatoare (jucarii), mese de fotbal, aparate
pentru jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, manusi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf, cu sau
fara roti, manusi de golf, corzi pentru rachete, guta
pentru pescuit, aparate de gimnastica, deltaplane,
hamuri pentru placile de windsurf cu vela, arbalete
(articole sportive), crose de hochei, fluiere pentru
vanatoare, patine de gheata, patine cu rotile in linie,
puzzle-uri, caieidoscoape, mosoare pentru zmeie,
zmeie, protectii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undita, mah-jong, bile
de sticia pentru jocuri, catarge placile de windsurf cu
vela, suspensoare de sport pentru barbati (articole
sportive), plase pentru sporturi, ornamente pentru
pomii de craciun, cu exceptia instalatiilor, lumanarilor
si produselor de cofetarie, pachinko, pistoale cu bile
umplute cu vopsea (pistoale de paintball) (articole
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sportive), bile umplute cu vopsea (munitie pentru
pistoalele de paintball) (articole sportive), palarii din
hartie pentru petreceri, parapante, capse cu percutie
(jucarii), aparate pentru exercitii fizice, pinatas,
baloane pentru joaca, mingi/bile dejoaca, carti de
joc, jucarii de plus, prajini pentru sarituri cu prajina,
captuseli de protectie (parti din costumele de sport),
saci de box, papusi marionete, quoits, rachete / bate
pentru jocuri, zornaitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucarie cu
telecomanda, caluti balansoar, undite de pescuit,
patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele stationare
de antrenament, colofoniu utilizat de atleti, roti de
ruleta, placi cu vela pentru windsurf, machete de
vehicule la scara, seturi de machete la scara (jucarii),
momeli cu miros pentru vanatoare sau pescuit,
scutere (jucarii), lozuri razuibile pentru jocurile de
tip loterie, piei de foca (invelitori pentru schiuri),
aparatori de tibie (articole sportive), fluturasi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu lame
atasate, legaturi pentru schiuri, schiuri, popice, popice
(jocuri), prastii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), prastii (articole sportive), automate
(masini de jocuri), globuri de zapada, snowboard-uri,
rachete de zapada, bule de sapun (jucarii), protectii
pentru talpile claparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucarii), trambuline (articole sportive), blocuri de start
pentru sporturi, biciclete stationare de antrenament,
corzi pentru rachete, schiuri nautice, legaturi pentru
placa de surf, placi de surf, piscine (articole de joaca),
placi de inot, centuri de inot, veste de inot, leagane,
mese de tenis de masa, ţinte pentru tragere, ursuleti
de plus, plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
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masti de teatru, pistoale de jucarie, pistoale cu aer
de jucarie, masini de jucarie, trambuline, bastoane
de invartit, masini pentru jocuri video, aripioare de
inot, schiuri de apa, curele pentru ridicarea greutatilor
(articole sportive).
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak) / arak
(arac), bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri si spirtoase), bauturi distilate,
esente alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, bauturi alcoolice pe
baza de trestie de zahar, lichioruri de menta, perry,
piquette, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(bauturi), vodca, whisky, vin.

M 2013 00500 130870 27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
nu din materiale textile, gazon artificial, covorașe de
gimnastică, tapiserie (tapetărie), nu din material textil,
pardoseli din vinil.

M 2013 00502 130873 27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
nu din materiale textile, gazon artificial, covorașe de
gimnastică, tapiserie (tapetărie), nu din material textil,
pardoseli din vinil.

M 2013 00850 124906 16 - Tipărituri, inclusiv cărţi şi alte materiale de
lectură, articole de legătorie, fotografii, papetărie,
materiale pentru artişti, material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenție de
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publicitate, închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afișe publicitare, ținerea evidenței contabile,
contabilitate, sistență 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, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
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, 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,
analiza costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, întocmirea
extraselor de cont, prognoze economice, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă, audit, servicii
de agenție de import-export, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
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vânzări, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, închiriere
de echipamente și mașini de birou, 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
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de spectacole de modă în 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, relocarea serviciilor pentru afaceri, 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 artă, 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, pregătirea documentației
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fiscale, servicii de telemarketing, preluarea apelurilor
telefonice pentru abonații indisponibili, transcrierea
comunicărilor (funcții de birou), dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare.
39 - Transport, livrare, ambalare şi depozitare a
bunurilor cuprinse în clasa 16 constând în tipărituri,
inclusiv cărţi şi alte materiale de lectură, material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
41 - Educaţie, instruire, inclusiv servicii de
recomandare personalizată de cărţi şi alte materiale
educaţionale, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, furnizare şi împrumuturi de materiale
educaţionale şi alte materiale de lectură în format
tipărit sau în format electronic, organizarea şi
susţinerea de conferinţe, seminarii şi alte evenimente
de instruire.

M 2013 08520 129875 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
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aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare, binocluri, aparate si echipamente
pentru salvarea vietii, balize de salvare, colaci de
salvare, veste de salvare, plute de salvare, lanterne
magice, magneti, magneti decorativi, lupe (optica),
microfoane, microscoape, casti de protectie, masini
de cantarire, casti de protectie pentru sport.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale de sutură, centuri
abdominale, corsete abdominale, bandaje pentru
articulatii, anatomice /bandaje de sustinere, bandaje
elastice, bandaje anatomice pentru incheieturi,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje de
suspendare, bandaje pentru hernie, aparate de
vibromasaj.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană
sau navală, cricuri pentru biciclete, vehicule cu
doua roti (componente ale bicicletelor, vehiculelor
cu doua roti), lanturi pentru biciclete, vehicule pe
doua roti, ghidoane de biciclete, pneuri de bicicleta
(anvelope), frane pentru biciclete, vehicule pe doua
roti, aparatoare de noroi pentru pentru vehicule pe
doua roti, cricuri pentru vehicule cu doua roti, motoare
pentru vehiculele cu doua roti, pedale pentru vehicule
cu doua roti, roti pentru biciclete, vehicule cu doua
roti, şei de bicicleta, cadre de bicicleta, cadre pentru
vehicule pe doua roti, vehicule pe doua roti, furgon,
carucioare de curatenie, protectii pentru biciclete,
vehicule cu doua roti, sanii cu picior, vasle, vasle
pentru canoe, cosuri adaptate la vehiculele cu doua
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roti, caruturi (carucioare pentru copii), huse pentru
caruturi (carucioare), copertine pentru caruturi,
scaune de siguranta pentru copii, pentru vehicule,
vasle, sanii (vehicule), triciclete, carucioare.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, mingi pentru jocuri, clopotei
pentru pomul de craciun, camere de mingi pentru
jocuri, sanii bob, arcuri pentru tragere, manusi
de box, blocuri (cladire ---) (jucarii), blocuri de
constructie (jucarii), suporturi de lumanari pentru
pomii de craciun, capse pentru pistoale (jucarii), măşti
de jucărie, table de şah, extensoare pentru piept
(aparate de exerciţii), extensoare pentru piept aparate
de exerciţii (extensoare), pomi de crăciun din material
sintetic, pocnitori cu surprize specifice crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), artificii (artificii de jucărie),
pocnitori, suporturi pentru pomii de crăciun, confeti,
truse de magie, numărători (discuri) pentru jocuri,
numaratori pentru jocuri, darts, zaruri, cupe pentru
zaruri, 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), protecţii pentru
cot (articole sportive), carusele pentru parcurile de
distracţii, labe de înot, mănuşi de înot (înotătoare),
mese pentru fotbal de sală, aparate pentru jocuri,
mănuşi pentru jocuri, corzi pentru rachete, corai
pentru rachete, aparate de gimnastică, arbalete
(articole sportive), arme cu harpon (articole sportive),
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive), mah-
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jong, bile de sticlă pentru jocuri, plase pentru sporturi,
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
jucării cu caracter de noutate pentru a face glume,
glume practice (noutăţi), ornamente pentru pomii
de Craciun, cu exceptia articolelor de iluminat si
produselor de cofetarie, jocuri de societate, capse
cu percuţie (jucării), capse detonante (jucării),
aparate pentru exerciţii fizice, piniatas, baloane
pentru joacă, mingi de joacă, cărţi de joc, jucării
de pluş, saci de box, marionete, păpuşi marionete,
quoits, bâte pentru jocuri, rachete, zornăitoare
(jucarii), vehicule de jucarie cu telecomanda, căluţi
balansoar, patine cu rotile, machete de vehicule la
scară, scutere (jucării), apărători de tibie (articole
sportive), fluturaşi, skateboard-uri, ghete de patinaj
cu lame ataşate, popice, popice (jocuri), praştii
(articole sportive), topogane (jucarii), praştii (articole
sportive), globuri de zăpadă, rachete de zăpadă, bule
de săpun (jucării), titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), (staţionară pentru exerciţii-) bicicletă,
corzi pentru rachete, piscine pentru înot (articole de
joacă), leagăne, mese de tenis de masă, tinte pentru
tragere, ursuleţi de plus, măşti de teatru, pistoale de
jucărie, pistoale cu aer (jucării), maşini de jucărie,
bastoane de învârtit, colaci de salvare, plăci de surf,
suspensoare atletice masculine (articole de sport),
plăci de snowboard, veste de salvare, plăci de înot,
aripi de apa, discuri zburătoare (jucării).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, reclamă,
contabilitate, ţinerea evidenţei contabile, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind afacerile,
audit, consultanţă în organizarea şi managementul
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afacerilor, consultanţă în managementul afacerilor,
experti in eficienta, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
asistenţă privind managementul industrial sau
comercial, compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, demonstraţii cu produse, raspandirea
de materiale publicitare, servicii de agenţie de import-
export, studii de marketing, cercetare de marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închiriere de echipamente şi maşini de birou,
sondaje de opinie, organizare de expoziţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, testare psihologică
în vederea selectării de personal, publicarea de
texte publicitare, închirierea de material publicitar,
reclame la radio, promovarea vânzărilor (pentru
ceilalţi), reclame la televizor, închirierea automatelor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte araceri), distribuirea
de eşantioane, analiza costuri, postarea de afişe
publicitare, licitare, prognoze economice, pregătirea
salarizării, servicii de relocare pentru afaceri.

M 2014 02189 135560 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, tevi şi tuburi metalice, produse
nemetalice cuprinse în alte clase, minereuri.
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35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, relații publice,
organizarea de targuri in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, consultanța in
organizarea și managementul afacerilor, consultanța
in managementul personalului, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
actualizarea materialelor publicitare, inchiriere spațiu
publicitar, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, distribuirea de materiale publicitare,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori), servicii
de comerț, servicii de comerț cu amanuntul și cu
ridicata, servicii de vanzare prin licitație publica,
promovarea vanzarii pentru terți, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata și en-gros, servicii de
agenție de import-export, servicii de vanzari online,
servicii de comerț online, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție.

M 2014 02190 135558 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, tevi şi tuburi metalice, produse
nemetalice cuprinse în alte clase, minereuri.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, relații publice,
organizarea de targuri in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, consultanța in
organizarea și managementul afacerilor, consultanța
in managementul personalului, furnizarea de
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informații de afaceri prin intermediul unui site web,
actualizarea materialelor publicitare, inchiriere spațiu
publicitar, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, distribuirea de materiale publicitare,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori), servicii
de comerț, servicii de comerț cu amanuntul și cu
ridicata, servicii de vanzare prin licitație publica,
promovarea vanzarii pentru terți, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata și en-gros, servicii de
agenție de import-export, servicii de vanzari online,
servicii de comerț online, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție.

M 2014 02191 135559 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, tevi şi tuburi metalice, produse
nemetalice cuprinse în alte clase, minereuri.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, relații publice,
organizarea de targuri in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, consultanța in
organizarea și managementul afacerilor, consultanța
in managementul personalului, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
actualizarea materialelor publicitare, inchiriere spațiu
publicitar, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, distribuirea de materiale publicitare,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori), servicii
de comerț, servicii de comerț cu amanuntul și cu
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ridicata, servicii de vanzare prin licitație publica,
promovarea vanzarii pentru terți, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata și en-gros, servicii de
agenție de import-export, servicii de vanzari online,
servicii de comerț online, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție.

M 2014 02277 145043 3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pasta de dinţi.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat, materiale
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M 2014 02276 145044 3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pasta de dinţi.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, preparate pentru tratarea
hemoroizilor, supozitoare.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii prestate de farmaciști pentru
elaborarea rețetelor, consiliere farmaceutică, servicii
de clinici medicale, servicii de centre de sănătate.
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pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, preparate pentru tratarea
hemoroizilor, supozitoare.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii prestate de farmaciști pentru
elaborarea rețetelor, consiliere farmaceutică, servicii
de clinici medicale, servicii de centre de sănătate.

M 2014 03248 133105 32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanța
in managementul și organizarea afacerilor,
demonstrații de produse, organizare de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terți.

M 2014 03287 170407 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, marketing,
relații publice, organizarea de targuri in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de expoziții
in scopuri comerciale sau publicitare, consultanța in
organizarea și managementul afacerilor, consultanța
in managementul personalului, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
actualizarea materialelor publicitare, inchiriere spațiu
publicitar, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, distribuirea de materiale publicitare,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
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(magazin de consiliere pentru consumatori), servicii
de comerț, servicii de comerț cu amanuntul și cu
ridicata, servicii de vanzare prin licitație publica,
promovarea vanzarii pentru terți, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata și en-gros, servicii de
agenție de import-export, servicii de vanzari online,
servicii de comerț online, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție.
38 - Telecomunicaţii, asigurarea accesului
utilizatorilor la rețele globale de calculator, asigurarea
accesului utilizatorilor la rețele globale de calculator,
comunicații prin telefon, comunicații prin terminalele
de calculator, furnizarea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de forumuri online,
transmitere de mesaje, furnizarea accesului la spații
de chat pe internet, transmiterea fișierelor digitale.

M 2014 03295 135561 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, marketing.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții (educație și divertisment),
furnizarea de facilități de recreere, servicii de cluburi
de sănătate (antrenamente de sănătate și fitness).

M 2014 03298 135563 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, marketing,
relații publice, organizarea de targuri in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de expoziții
in scopuri comerciale sau publicitare, consultanța in
organizarea și managementul afacerilor, consultanța
in managementul personalului, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site web,
actualizarea materialelor publicitare, inchiriere spațiu
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publicitar, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, distribuirea de materiale publicitare,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori), servicii
de comerț, servicii de comerț cu amanuntul și cu
ridicata, servicii de vanzare prin licitație publica,
promovarea vanzarii pentru terți, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata și en-gros, servicii de
agenție de import-export, servicii de vanzari online,
servicii de comerț online, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție.
38 - Telecomunicaţii, asigurarea accesului
utilizatorilor la rețele globale de calculator, asigurarea
accesului utilizatorilor la rețele globale de calculator,
comunicații prin telefon, comunicații prin terminalele
de calculator, furnizarea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, furnizarea de forumuri online,
transmitere de mesaje, furnizarea accesului la spații
de chat pe internet, transmiterea fișierelor digitale.

M 2014 08083 145042 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide, preparate pentru tratarea hemoroizilor,
supozitoare.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, servicii prestate de farmaciști pentru
elaborarea rețetelor, consiliere farmaceutică, servicii 
de clinici medicale, servicii de centre de sănătate.
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 06744 18/09/2021 Addicted Events

Trapfest ARENELE
ROMANE 2022

SUNNY TECHNO
EVENTS S.R.L,
STRADA ARMENIS
NR.10, BLOC
J5, SCARA D,
AP.58, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032483,
ROMANIA

35, 41

M 2021 07154 05/10/2021 Centrul pentru Știință
și Inovație în Medicina
Nutrițională - CESIN

HWI INNOVATIVE
TECHNOLOGY
SRL, STR. LIVIU
REBREANU NR.
33, BL. M14, SC.
3, ET. 2, AP. 49,
CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 41,
42, 44

M 2021 07293 12/10/2021 PORTAL GREEN
VILLAGE

CONCEPT DESIGN
GRUP SRL, STR.
UTEA NR. 71,
CAMERA 1, LOC.
SIBIEL, JUD. SIBIU,
SĂLIȘTE, SIBIU,
ROMANIA

43

M 2021 07385 13/10/2021 Fume Zen BOGDAN-GEORGE
ROTARU, STR. ELENA
ȘI VASILE COJOCARU
NR. 58, SECTOR
5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

34

M 2021 07924 03/11/2021 Bunico, povestește-mi FAMILIUM S.R.O.,
BOLESLAVSKÁ 2211,
ČERNOŠICE, 252 28,
CEHIA

16, 41

M 2021 07937 04/11/2021 Matinalul de NOAPTE ASOCIATIA
FILMEVENT,
STR. JIULUI NR.
61, SUBSOL,
AP.LOT1, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA

35, 36,
38, 41,
45

M 2021 07959 05/11/2021 ATELIER DE BARBUR BARBUR DUMITRU
ANDREI PFA, STR.
MARATORII NR.7,
JUDEȚ CLUJ, DEZMIR,
407039, CLUJ,
ROMANIA

20
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M 2021 07962 10/11/2021 AMBASADORMED CARE ZONE

NEW LOOK SRL,
BULEVARDUL
BANU MANTA
NR. 31, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

35, 44

M 2021 08107 11/11/2021 F. O. R. Med ZASCORT-HEALTH
SRL, STR. LIBERTATII,
NR. 44, JUDEŢ
BACAU, MOINESTI,
BACĂU, ROMANIA

44

M 2021 08153 12/11/2021 IOANID GRĂDINIȚĂ TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL,
STRADA PRINCIPALA
SAT DRACESTI,
JUD. TELEORMAN,
COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN,
ROMANIA

41

M 2021 08154 12/11/2021 IOANID SCOALA TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL,
STRADA PRINCIPALA
SAT DRACESTI,
JUD. TELEORMAN,
COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN,
ROMANIA

41

M 2021 08155 12/11/2021 IOANID LICEU
INTERNAȚIONAL

TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL,
STRADA PRINCIPALA
SAT DRACESTI,
JUD. TELEORMAN,
COMUNA SCURTU
MARE, TELEORMAN,
ROMANIA

41

M 2021 07988 12/11/2021 DENT PLAZA EVA VISUAL STUDIO
SRL, STR. GEORGE
VALENTIN BIBESCU
NR. 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013941,
ROMANIA

35

M 2021 08000 08/11/2021 P.M.A P.M. PROJECT
QUALITY WORLD
SRL, STRADA
STUDIOULUI
NR.18, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061034,
ROMANIA

9, 35
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29, 35

M 2018 07627 13/11/2018 DRACULA LAND PREMIER IMOBILIAR
ACTIV S.R.L., SOS.
BUCURESTI -
PLOIESTI NR. 42-44,
CORP B, ARIPA
B2, ET. 3, CAM 10,
BANEASA BUSINESS
AND TECHNOLOGY
PARK, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013696,
ROMANIA

42

M 2016 02397 04/04/2016 Zaiafet RESTAURANT
ROMANI

43

M 2016 02396 04/04/2016 Travel Communication
România

35, 41

43

M 2016 02330 01/04/2016 MASURATORI IN
INSTALATII

16, 41

ASOCIATIA
SUKARCHEF,
DRUMUL SABARENI,
NR. 101-125, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 08013 08/11/2021 Cintuța Palm SC VOIL SHIPPING
S.R.L, STR.
STEFAN CEL MARE
(PIETONAL), 
PARTER, BLOC 11, 
AP.4,JUDETUL 
NEAMT,ROMAN, 
NEAMȚ, ROMANIA

SC AFRISO EURO
INDEX SRL, B-
DUL TUDOR
VLADIMIRESCU
NR. 45, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC TRAVEL PR
FRESH IDEAS
SRL, ALEEA
MESTECĂNIŞULUI,
NR. 2, BL. 3, SC. A,
ET. 1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

M 2016 02381 04/04/2016 IMBISS KING SC GEMINI MEDIA
PROD SRL, STR.
MINIŞ NR. 6, BL.
PM90, SC. 2, AP. 67,
SECT. 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2016 02614 11/04/2016 EYE MUSIC CIUNGULESCU

RAZVAN GABRIEL,
STR. ODGONULUI NR.
1, BL. 132, SC. A, ET.
3, AP. 20, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

41

M 2016 02399 06/04/2016 POPOR TALENTAT,
TE-AM PUPAT!

PAVEL BARTOȘ,
STR. GHEORGHE
PETRAŞCU NR.
14A, BL. 9A, AP.
17, SECTOR 3,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 41,
42

16, 35,
38, 41

41

M 2016 02225 30/03/2016 LICELIADA SC GODMOTHER
SRL, STR. DRAGOŞ
VODĂ NR. 44,
SECTOR 2,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

41

M 2016 02613 11/04/2016 EYE BAR AGENCY VANEA ANDREI
CRISTIAN, STR.
BĂNEASA NR.
1-7, BL. 2/4, SC. 2,
AP. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016 02429 05/04/2016 PUI DE MOROŞAN ASOCIAŢIA PENTRU
EDUCAŢIE ŞI
CARITATE, NR.
26, JUDEŢUL
MARAMUREŞ,
MOISEI, 437195, 
ROMANIA

M 2016 02430 05/04/2016 PĂRINŢI SALVATORI ASOCIAŢIA PENTRU
EDUCAŢIE ŞI
CARITATE, NR.
26, JUDEŢUL
MARAMUREŞ,
MOISEI, 437195,
ROMANIA

M 2016 02179 28/03/2016 Dezvoltăm România SATUL INTELIGENT
SRL, STR. INV. ST.
STĂNCESCU NR.
90, SAT ALUNIŞU,
JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA
CORNĂŢELU,
ROMANIA
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M 2016 02177 28/03/2016 UNION G.B.S. FOOD SRL,

STR. PLUGUŞOR,
NR. 128A, CAMERA
NR. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2016 02290 31/03/2016 GOGOMAO - ATELIER
DE GOGOSI

30

M 2016 02262 30/03/2016 NOLIEL - No Limit
Electricity

BRAD ION, CALEA
CĂLĂRAŞI NR. 300,
BL. S20, SC. 1, ET.
6, AP. 24, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

7, 9,
11, 12,
35, 42

M 2016 02195 29/03/2016 Sagra boutique GHERGHE VLAD,
STR. DRM SARMAS,
NR. 14, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25

3, 20

M 2016 02703 13/04/2016 SINEQUANON CONSULEA
ALEXANDRU, STR.
REACTORULUI
NR. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 32,
33, 35

35, 43

M 2016 02473 06/04/2016 RAMON PAVEL BARTOȘ,
STR. GHEORGHE
PETRAŞCU NR.
14A, BL. 9A, AP.
17, SECTOR 3,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

25, 28,
41

GOMAO SRL-D,
STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU BL
E2, AP. 22, JUDEŢUL
BACĂU, MOINEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

M 2016 02626 11/04/2016 YANKEELAND YANKEELAND SRL,
STR. COLENTINA
NR. 21, R24, AP.
19, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021115,
ROMANIA

M 2016 02704 13/04/2016 GYROS DIONYSOS BROJBA IONUT
CONSTANTIN,
ŞOS. EROU IANCU
NICOLAE NR. 6B, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA
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35, 41,
44

M 2016 02224 30/03/2016 TBI TEAMBUILDING
INOVATIV

SC GODMOTHER
SRL, STR. DRAGOŞ
VODĂ NR. 44,
SECTOR 2,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2016 02202 29/03/2016 SI.RO PRODUSE DIN
ECHINACEA

PAVLOVSCHI SILVIU
STEFAN, STR. MIHAI
BRAVU, NR. 11A,
JUD. OLT, CORABIA,
ROMANIA

30

M 2016 02615 11/04/2016 HANGOUTS EVENTS
WE MIX, YOU DRINK
AND DANCE

41

M 2016 02227 30/03/2016 Arta Biografică BARBU GEORGE-
VALENTIN, COM
CORBEANCA STR.
PRIMĂVERII NR. 151H,
JUDEŢUL ILFOV, SAT
OSTRATU, ROMANIA
OPREA MIRELA-
CAMELIA, STR.
VASILE SION NR.
1-9, BL. 15, SC. 3, ET.
2, AP. 79, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
BARBU ANCA-LIANA,
COM CORBEANCA,
STR. PRIMĂVERII
NR. 151H, JUDEŢUL
ILFOV, SAT OSTRATU,
ROMANIA
OPREA GEORGE
MARIAN, STR. DR.
VASILE SION NR. 1-9, 
BL. 15, SC. 3, AP. 79. 
SECTOR 1, 010159,
BUCUREŞTI, 
ROMANIA

CIUNGULESCU
RAZVAN GABRIEL,
STR. ODGONULUI NR.
1, BL. 132, SC. A, ET.
3, AP. 20, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
VANEA ANDREI
CRISTIAN, STR.
BĂNEASA NR.
1-7, BL. 2/4, SC. 2,
AP. 20, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2016 02618 11/04/2016 Foaia Braşovului MACARIE ADRIAN,

STR. CASTELULUI
100, AP. 5, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA
POPA IOANA
CRISTINA, STR.
MIRCEA CEL BĂTRÂN
NR. 39, BL. 51, AP.
20, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

16

35, 41

M 2016 02178 28/03/2016 ROCA SECURITY
GRUP

ROCA SECURITY
GRUP SRL, STR.
SLĂNIC, NR. 6, AP. 1,
CAM 1, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

45

M 2016 02254 30/03/2016 KORANI DINU LIVIU IONUŢ,
DRM. DEALU BISTRII
NR. 21-23, ET. 1,
AP. 9, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 30

M 2016 02546 07/04/2016 SECURIT IT FORCE
SAFETY

45

M 2016 02521 07/04/2016 ALEGE SĂ TRĂIEŞTI
SĂNĂTOS ŞI
ARMONIOS!

DUMITRESCU
ROMEO, B-DUL
EROILOR NR.
15, BL. A3, SC. 3,
AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050512,
ROMANIA

5, 10,
16, 28,
35, 41,
44

M 2016 02816 18/04/2016 HARDCORE
SECURITY

45

M 2016 02628 15/04/2016 Wisdom OF LOVE WISDOM OF LOVE
SRL, ALEEA PARVA
NR. 6, BL. C37, SC.
4, AP. 152, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC SECURIT FORCE
SAFETY SRL, STR.
APUSULUI NR. 31,
BL. M5, SC. B, ET.
1, AP. 52, SECTOR 6,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC HARDCORE
SECURITY SRL,
STR. PICTOR ION
TUCULESCU NR. 34,
BL. 25, SC. 3, ET. 7,
AP. 118, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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39, 40,
42

M 2016 02882 20/04/2016 la GRANDE VIE SC MONTE CALM
GROUP SRL, STR.
MIHAI EMINESCU
1-4, MEZANIN, CAM.
5, JUD. BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420076, ROMANIA

36, 41,
43

35

43

35, 36

35, 36

M 2021 07517 18/10/2021 FAM SORIN CIMPEAN,
STR. DEDRADULUI
NR. 96E, JUDEȚUL
MUREȘ, REGHIN,
545300, MUREȘ,
ROMANIA

40

M 2021 08784 09/12/2021 S.C. LOOP
PRODUCTIONS S.R.L.,
STR. ION TUCULESCU
NR. 19, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

41

M 2016 02857 20/04/2016 SLC SERVICIUL
LOCAL DE
COLECTARE DEŞEURI
ELECTRICE 
0800 444  800

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
PENTRU RECICLARE
- ROREC, STR.
SEVASTOPOL NR.
24, ET. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016 03024 26/04/2016 FUNNY NUTS ADRIAN MARIUS
GAITAN, STR.
REPUBLICII NR. 2,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

M 2016 03025 26/04/2016 KIOSK SC T & A PARTNERS
SRL, STR. EPISCOP
AUGUSTIN PASHA 
NR.2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 
ROMANIA

M 2021 07607 21/10/2021 CRYPTOHOUSE FERENCZ-ARPAD
PUȘCAȘ, STR.
GHIOCEILOR, NR.
16, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA

M 2021 07608 21/10/2021 CRH FERENCZ-ARPAD
PUȘCAȘ, STR.
GHIOCEILOR NR.
16, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA
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M 2021 07084 01/10/2021 Didi flori VADIM BARCIV, STR.

VALSANESTI NR.1,
BL.P+4, SC.1, ET.4,
AP.102, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032881,
ROMANIA

44

44

M 2021 08604 02/12/2021 Advabody CORNELIU SAVA,
STR. BRAȘOV NR.
22, BL. Z132, SC. A,
AP. 26, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061448,
ROMANIA

25, 41,
44

M 2021 08267 18/11/2021 EFRAL ALEXANDRU
PETRAȘCU, STR.
VĂLSĂNEȘTI,
NR. 7, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

3, 5,
6, 7, 8,
10, 11,
14, 15,
16, 18,
20, 21,
24, 25,
28, 34,
35

M 2021 08177 14/11/2021 ZOOMHR TALENT
FOR BUSINESS

35

M 2021 04745 18/06/2021 Clindactiv MAGNAPHARM
MARKETING &
SALES ROMANIA
SRL, STR. AVIATOR
POPIȘTEANU NR.
54A, CLADIREA 2,
EXPO BUSINESS
PARK, ET. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

5

M 2020 00822 04/02/2020 DELIZERIA
COLECȚIONARI DE
SPECIALITĂȚI

42

M 2021 08350 21/11/2021 AVA LIFE ALINA DANIELA AXÎN,
STR. PANDURULUI,
NR. 106, JUD.
CONSTANTA,
CONSTANTA, 
900006, ROMANIA

SC CULDA TRAINING
AND COACHING SRL,
STR.LUCEAFARULUI,
NR.10, AP.15,
JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA

GHEORGHE MARIUS
VERDESI , STR.
LIVEZENI NR. 28,
JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, ROMANIA
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M 2016 03078 27/04/2016 EG EXTREM GUARD

Your security, our
priority

EXTREM GUARD SRL,
STR. POŞTAŞULUI
NR. 4, SC. 3, ET. 2,
AP. 100, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

45

M 2016 03374 11/05/2016 N Netman TAUTU VLAD, STR.
CERCHEZ NR. 5,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

35, 38,
42

M 2016 03303 09/05/2016 SIMITCIM SC GOLD LABEL
COM SRL, STR.
OXIGENULUI NR. 8,
SAT CALDARARU,
JUDEŢUL ILFOV,
CERNICA, ROMANIA

35

M 2016 03360 18/05/2016 ENGLISH
KIDS&TEENS

41

M 2016 03135 29/04/2016 RECALIBRAREA
FIINŢEI

SC CURSURI
RECALIBRARE
SRL, STR. DRUMUL
SĂRII NR. 7, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41, 44

35, 41

M 2016 03177 03/05/2016 BICICLETA NIGHLIFE BAR SRL,
STR. DĂRMĂNEŞTI
NR. 4, CAMERA
1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

DĂSCĂLIUC DIANA,
STR. MĂRĂŞTI
NR. 23, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
ROMANIA

M 2016 03165 03/05/2016 PsihoTuning BORZA NICOLAE
GEORGE TUDOR,STR.
 GEORGECOŞBUC 
NR. 28,
AP. 5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA
MARE, ROMANIA
CRESTIN TEDY, ŞOS.
COLENTINA NR. 43,
BL. R13, SC. B, ET. 8, 
AP. 79, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
LECA RADU, 
STR.COVASNA 
NR. 15, BL. A3, ET. 9, 
AP. 40,SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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M 2016 03188 04/05/2016 The7Sof SKIN SUN,

SUGAR, SMOKING,
SKIN CARE, STRESS,
SLEEP, SECOND

42

35, 36,
37

24, 35

M 2016 03255 06/05/2016 FânFest Roşia Montană ASOCIATIA
AURARILOR
ALBURNUS MAIOR,
STR. PRINCIPALĂ
NR. 299, JUD. ALBA,
ROŞIA MONTANĂ,
ROMANIA

41

25

39, 41

M 2016 02812 18/04/2016 laşi, oraş sigur pentru
copii!

41

CLATICI VICTOR
GABRIEL, STR.
BABA NOVAC NR. 23,
BL. G10, SC. 1, ET.
4, AP. 17, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031626,
ROMANIA

M 2016 03198 04/05/2016 FeliCity residentials UCTAM RO SRL, STR.
GRIGORE MORA, NR.
37, ET. 2, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 
ROMANIA

M 2016 03201 04/05/2016 FILINTA SC CELIK GONZALES
IMPORT EXPORT
SRL, ŞOS.
COLENTINA NR. 95,
BL. 93, SC. A, ET.
6, AP. 26, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016 02785 16/04/2016 ATIPIC ADAM MATEESCU
DENISS ANA-MARIA,
BD. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
RĂDULESCU SOTIR
DANIEL, DRUMUL
GRINDARI NR.
58D, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016 02789 18/04/2016 POP NAUTIC POP MIHAI, STR.
PETOFI SANDOR NR.
22, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ASOCIATIA SALVATI
COPIII IASI, ALEEA
ION SIMIONESCU, NR.
6, BL. 15, PT15 DACIA,
JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA
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M 2016 03282 08/05/2016 Lottka MOROŞANU

RADU, STR.
PETROCHIMIŞTILOR
NR. 18, BL. B21, SC.
B, AP. 17, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI,
ROMANIA

43

M 2016 03514 17/05/2016 SarahPop, gateşte
sănătos

SAPIENT SRL,
CALEA CLUJULUI NR.
144-148, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410562,
ROMANIA

11, 20,
21, 35

33, 35,
39

M 2016 03403 12/05/2016 VENDETTA SECURITY VENDETTA
SECURITY SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 314,
JUD. MUREŞ, RUSII-
MUNTI, ROMANIA

45

M 2016 03628 20/05/2016 LIKE CHOCOLATE ZOICA ADRIANA,
STR. FOCSANI NR. 4,
BL. M 183, SC. 1, ET.9,
AP. 201, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2016 03615 20/05/2016 MIŞCAREA 5 STELE NICOLAE BURCHEL,
STR. DR. I RADOVICI
NR. 8, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050468,
ROMANIA

41

M 2016 03583 19/05/2016 FORMATIA VLASCA LINCAN DANIEL
DOREL, JUD.
TELEORMAN,
COMUNA
DRĂGĂNEŞTI
VLASCA, ROMANIA
VOICU COSTEL,
COMUNA
BOTOROAGĂ, JUD.
TELEORMAN, SAT
TIRNAVA, ROMANIA

41

35, 41,
42, 45

M 2016 03404 12/05/2016 AMPHORA IANCU CRISTIAN
IULIAN, CALEA
SERBAN VODĂ, NR.
176, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040214,
ROMANIA

M 2016 03567 26/05/2016 Relatii Discrete POPA VALENTIN, 
BD.TINERETULUI 
NR. 9,BL. 23, ET. 7, 
AP. 46,SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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M 2016 03555 18/05/2016 sublimmme AL-IOANII MARUTA

ANDREEA, STR.
SLT. MIHAI CRISTIAN
OANCEA NR. 2, BL.
2, SC. 5, ET. 3, AP.
94, JUDEŢUL GORJ,
TÎRGU JIU, ROMANIA
MERLUSCA ALINA
IULIANA, STR. OITUZ
NR. 1, BL. 1, SC. A, ET.
5, AP. 18, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

30, 32

M 2016 03647 23/05/2016 MEGA LED EFICIENT
ESTETIC ECONOMIC

SECAREANU TANIA,
STR. FUIORULUI NR.
4, BL. Y3C, SC. 1, ET.
10, AP. 41, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

11, 42

M 2016 03128 28/04/2016 "Delta vie" ASOCIATIA IVAN
PATZAICHIN - MILA
23, SAT MILA 23,
JUDEŢUL TULCEA,
COMUNA CRIŞAN,
TULCEA, ROMANIA

29, 31,
39, 41

M 2016 03120 28/04/2016 CRAMELE
DRAGASANI

33

M 2016 03672 23/05/2016 PREMIO MEZELLI SIBIAN STEFANITA
NICOLAE, STR. RADU
DE LA AFUMAŢI,
NR. 43, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29

M 2016 03673 23/05/2016 PREMIO MEZELLI SIBIAN STEFANITA
NICOLAE, STR. RADU
DE LA AFUMAŢI,
NR. 43, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29

SC BIGREEN
ENGINEERING
INFRASTRUCTURE
SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-
PITEŞTI, NR. 110,
KM 110, ET. 1, CORP
ADMINISTRATIV,
BIROU 16, JUD.
ARGEŞ, ŞTEFĂNEŞTI,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2014 00004 08/01/2014 FERMA SAIDIA SC GRUP CEREAL

AGRO ZOO SRL,
STR. SAIDIA NR.
12, JUDEŢUL
CONSTANŢA, COM.
PESTERA, ROMANIA

33

M 2014 00005 08/01/2014 CRAMA SAIDIA SC GRUP CEREAL
AGRO ZOO SRL,
STR. SAIDIA NR.
12, JUDEŢUL
CONSTANŢA, COM.
PESTERA, ROMANIA

33

41

M 2014 00062 09/01/2014 arieşul agrolact SC QUAL MEDIA
GROUP SRL, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.
22, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400117,
ROMANIA

29

M 2014 00063 09/01/2014 Brânzaur SC QUAL MEDIA
GROUP SRL, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.
22, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400117,
ROMANIA

29

M 2014 00035 08/01/2014 The Hypnotic Dancers PENE LIVIU, STR.
FABRICII NR. 8, BL.
25/IV, SC. A, ET. 6,
AP. 33, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
PINTILIE MARA
EMINIA, STR.
MR. ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 51, 
AP. 3, SECTOR  1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
BALASA BEATRICE
ANDREEA, STR.
RIPICEN NR. 3, BL.4, 
SC. 1, ET. 10,
AP. 41, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
CRISTEA MIHAI
OVIDIU, STR.
BIRCA NR. 12, BL.
M179A, SC. 1, ET. 4, 
AP. 21, SECTOR  5, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2014 00072 10/01/2014 Restaurant Casa

Mihalache
CRANGUS
VALERIU, STR. I. T.
MESCHENDORFER
NR. 359, JUDEŢUL
BRAŞOV, SAT
SANPETRU, ROMANIA

35, 39,
43

18, 24,
25

M 2014 00139 14/01/2014 ROCKescu GHICA CRISTIAN
MARIAN, STR.
OBCINA MARE NR. 4,
BL. OS 2 , SC. 4, ET.
7, AP. 150, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061593,
ROMANIA

16, 41,
42

M 2014 00191 15/01/2014 [(fundatia) de evaluare]
in educatie

16, 41

16, 41

M 2014 00193 15/01/2014 FORMARE EDU Dă
măsura valorii tale!

41

41

M 2014 00080 10/01/2014 INDIKIDO SC INDIKIDO SRL,
STR. ARMENEASCĂ
NR. 15, CORP B, 
PARTER, AP. 7, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE  EVALUARE 
IN EDUCATIE, 
STR.RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

M 2014 00192 15/01/2014 [(f) e] edu FUNDATIA
DE EVALUARE 
INEDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE EVALUARE 
IN EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE EVALUARE 
IN  EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

M 2014 00194 15/01/2014 CAMPUS EDU 
                                                                                Dă  măsura valorii tale!
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
41

M 2014 00196 15/01/2014 Centru de Examinare
Dă măsură valorii tale!

41

41

41

M 2014 00199 15/01/2014 Etapa competitională
Dă măsură valorii tale!

41

41

FUNDATIA 
DE EVALUARE 
IN EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE  EVALUARE 
IN EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR 2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE  EVALUARE 
IN EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE EVALUARE 
IN EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR 2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE EVALUARE 
IN EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

FUNDATIA 
DE EVALUARE 
IN EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR  2, 
BUCURESTI,
ROMANIA

M 2014 00195 15/01/2014 Centru de concurs 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00197 15/01/2014 Centru de Evaluare 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00198 15/01/2014 Centru de test 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00200 15/01/2014 Etapa de evaluare 
Dă măsură valorii tale!
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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%

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

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ......................................................  247 LEI/ 50 EURO

10. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.03.2023 - 31.03.2023
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

008237 007876 AGUA BRAVA ANTONIO PUIG SA 30/03/2023

008179 007858 CASIO CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO., LTD.)

30/03/2023

020509 028672 SAMSUNG SAMSUNG C&T CORPORATION 16/03/2023

020492 028606 IFMA SC IFMA SA 02/03/2023

012965 029173 INSTA ELECTRIC SC INSTA ELECTRIC SA 02/03/2023

026651 028612 CORONA Cerveceria Modelo de México, S. de
R.L. de C.V.

03/03/2023

022685 028611 CORONITA Cerveceria Modelo de México, S. de
R.L. de C.V.

03/03/2023

022686 028613 CORONA Cerveceria Modelo de México, S. de
R.L. de C.V.

03/03/2023

023003 028620 AMITA COCA-COLA HBC SERVICES MEPE 04/03/2023

020640 028627 M-MECANICA
BOTOSANI S.A.

SC MECANICA BOTOŞANI SA 04/03/2023

003123 013031 ICPE SOCIETATEA COMERCIALA ICPE SA 07/03/2023

023005 028642 GLEN ORD DIAGEO SCOTLAND LIMITED 10/03/2023

020641 028649 TOM AND JERRY TURNER ENTERTAINMENT CO 11/03/2023

021393 028648 PROLIANT HP HEWLETT-PACKARD GROUP LLC. 11/03/2023

020500 028659 FORTUM NOVARTIS AG 11/03/2023

020506 028669 WHIRLPOOL WHIRLPOOL PROPERTIES INC 16/03/2023

020507 028670 WHIRLPOOL WHIRLPOOL PROPERTIES INC 16/03/2023

020508 028671 WHIRLPOOL WHIRLPOOL PROPERTIES INC 16/03/2023

020510 028673 BENYLIN Johnson & Johnson 16/03/2023

023006 028674 SAMYR MYLAN HEALTHCARE GmbH 16/03/2023

020512 028679 TAMPICO TAMPICO BEVERAGES INC. 17/03/2023

020222 028687 PRIMENE ROHM AND HAAS COMPANY 19/03/2023

020514 028688 I960 INTEL CORPORATION 19/03/2023

003135 013135 FERODO FEDERAL-MOGUL FRICTION
PRODUCTS LIMITED

21/03/2023

003129 013144 EMBASSY BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS)LIMITED

21/03/2023

003137 013373 AVON AVON PRODUCTS INC 21/03/2023
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marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

008014 005965 AMPHENOL AMPHENOL CORPORATION 22/03/2023

008320 005996 KIT KAT SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

22/03/2023

020276 028711 ELCOHEP SC ELCOHEP SRL 25/03/2023

022689 028716 DEEP HEAT THE MENTHOLATUM COMPANY
LIMITED

25/03/2023

020642 028710 CARTOON NETWORK THE CARTOON NETWORK, INC 25/03/2023

024337 028717 FEDERAL MOGUL CORPORATION 25/03/2023

024338 028718 FEDERAL MOGUL FEDERAL MOGUL CORPORATION 25/03/2023

021739 028719 ASPEN JAPAN TOBACCO INC 25/03/2023

020521 028720 TRINORDIOL Wyeth LLC 25/03/2023

003154 013157 SYLOID WR GRACE & CO CONN 27/03/2023

020223 028743 CLARITINE Bayer Consumer Care AG 30/03/2023

020536 028748 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(Fuji Heavy Industries Ltd.)

30/03/2023

020224 028744 SANDVIK SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY
AB

30/03/2023

020225 028746 GOAL Dow AgroSciences LLC 30/03/2023

027625 028747 ROBIN Changzhou Fuji Changchai Robin
Gasoline Engine Co., Ltd

30/03/2023

054487 M 2003
01024

DRUMUL VINULUI MIXT INVEST UNIT S.R.L. 03/03/2023

055852 M 2003
01025

FOAIA DE PRAHOVA SC BIPRESS SRL 03/03/2023

054414 M 2003
01026

GĂZARUL SC BIPRESS SRL 03/03/2023

056021 M 2003
01028

REPUBLICANUL LAW CONSULTING & ADVERTISING
SRL

03/03/2023

055752 M 2003
01002

EXTENSY ALCONOR COMPANY S.R.L. 03/03/2023

054997 M 2003
01003

APUSEANA ALCONOR COMPANY S.R.L. 03/03/2023

054486 M 2003
01023

BIPRESS SC BIPRESS SRL 03/03/2023

055753 M 2003
01004

SUMMER DREAM ALCONOR COMPANY S.R.L. 03/03/2023
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054196 M 2003
01022

WILKINSON SWORD WILKINSON SWORD GmbH 03/03/2023

054903 M 2003
01010

SC ACVARES SA SC ACVARES SRL 03/03/2023

054195 M 2003
01021

WILKINSON SWORD WILKINSON SWORD GmbH 03/03/2023

054904 M 2003
01019

SIM SIMULTAN SC SIMULTAN SRL 03/03/2023

056107 M 2003
01031

DULCE VITA ROMANEASCA
VINCON VRANCEA

SC VINCON VRANCEA SA 03/03/2023

056106 M 2003
01030

CINSTESTE-TI TRADITIILE!
VINCON VRANCEA

SC VINCON VRANCEA SA 03/03/2023

055432 M 2003
01041

COD SECRET SC NORIEL IMPEX SRL 04/03/2023

054522 M 2003
01040

ZAP ZARAP SC NORIEL IMPEX SRL 04/03/2023

054521 M 2003
01039

BATTLEFIELD SC NORIEL IMPEX SRL 04/03/2023

055433 M 2003
01044

NATIONAL GEOGRAPHIC NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 04/03/2023

056440 M 2003
01045

NATIONAL GEOGRAPHIC NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 04/03/2023

058393 M 2003
01046

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 04/03/2023

056463 M 2003
01047

NATIONAL GEOGRAPHIC NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 04/03/2023

055434 M 2003
01053

MAYTAG MAYTAG PROPERTIES, LLC 04/03/2023

059667 M 2003
01034

FERMA ECOLOGICĂ AGROELECTRICA SA 04/03/2023

055431 M 2003
01037

MIND YOUR STEP SC NORIEL IMPEX SRL 04/03/2023

056692 M 2003
01036

SIAB ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI
IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE -
A.P.I.A.

04/03/2023

054394 M 2003
01085

ESENTA NU SE
SCHIMBĂ NICIODATĂ

SC BIOFARM SA 05/03/2023

056489 M 2003
01088

TREND COMMUNICATION SC TREND COMMUNICATION SRL 05/03/2023
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054392 M 2003
01093

SUNISA Glaxo Group Limited 05/03/2023

054396 M 2003
01104

BLUE TECH SC KON ELECTRONIC SRL 06/03/2023

057717 M 2003
01099

DOMINO SC COMPANIA DOMINO SRL 06/03/2023

055143 M 2003
01101

TINKO VASILIU CRISTIAN MIHAIL 06/03/2023

055736 M 2003
01095

COMPANIA DE TAXIMETRE
SPEED TAXI 9477

SPEED TAXI SRL 06/03/2023

054501 M 2003
01116

OVEZANO SC COSTYANAS PRODCOM SRL 07/03/2023

058862 M 2003
01129

HENNE SC INTERMARK S.R.L. 07/03/2023

054506 M 2003
01132

ECOBIK SC KUBIK PROD COM SRL 07/03/2023

054738 M 2003
01130

MIANA SC INTERMARK S.R.L. 07/03/2023

061595 M 2003
01157

GREEN SEAS SC THE GREEN SEAS IMPEX SRL 10/03/2023

054484 M 2003
01133

PLAIURILE BIHORULUI DIRECTIA SILVICA BIHOR 10/03/2023

056141 M 2003
01139

TRAIL RATED FCA US LLC 10/03/2023

056464 M 2003
01177

BM SC GLOBAL FLASH MEDIA SRL 11/03/2023

054257 M 2003
01182

KREMINI SC TITAN SA 11/03/2023

054258 M 2003
01184

YOKKO SC YOKKO FASHION SRL 11/03/2023

058175 M 2003
01189

R RAMOSS SC RAMOSS COM SRL 11/03/2023

056964 M 2003
01190

IZO VILLAS SC IZO VILLAS SRL 11/03/2023

055382 M 2003
01203

INDUSTRIA IUTEI SA SC INDUSTRIA IUTEI SA 11/03/2023

057452 M 2003
01210

CASTEL DOMENII
SAUVIGNON BLANC

GRAND CLASSE

BACO BRANDS SRL 11/03/2023
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054570 M 2003
01200

1 MONOLIT SC PREFABRICATE VEST PATRU SA 11/03/2023

056005 M 2003
01209

BLEND-A -MED
COMPLETE + WHITE

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 11/03/2023

057451 M 2003
01208

RAIN X ILLINOIS TOOL WORKS INC. 11/03/2023

054483 M 2003
01217

CENTRE VILLE SC BUCURESTI TURISM SA 11/03/2023

056375 M 2003
01224

ALTVS SC MARTENS SA 12/03/2023

054078 M 2003
01225

EDITURA SOPHIA SC SUPERGRAPH PREST COM SRL 12/03/2023

053913 M 2003
01230

WINTEC SC WINTEC SRL 12/03/2023

054905 M 2003
01241

SORSTE SC SORSTE SA 13/03/2023

055054 M 2003
01242

SAFKAR ROM S.C. SAFKAR ROM S.R.L. 13/03/2023

056828 M 2003
01252

NUTROPIN GENENTECH INC 13/03/2023

054709 M 2003
01246

REGISTRUL COMERTULUI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI
COMERTULUI

13/03/2023

055937 M 2003
01251

SMARTWASH VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE 13/03/2023

055553 M 2003
01268

ALEX SC ALEX & CO SA 13/03/2023

054908 M 2003
01271

LINIA VERDE SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

13/03/2023

055834 M 2003
01284

FAST DATA SC QUARTZ MATRIX SRL 14/03/2023

055603 M 2003
01287

PLANT EXTRAKT SC PLANTEXTRAKT SRL 14/03/2023

055807 M 2003
01273

METROM COMPANIA NATIONALA ROMARM SA
FILIALA SC METROM SA

14/03/2023

058362 M 2003
01274

M COMPANIA NATIONALA ROMARM SA
FILIALA SC METROM SA

14/03/2023

054458 M 2003
01282

DĂNILĂ S.C. S.F. INVEST 2000 S.R.L. 14/03/2023

054507 M 2003
01295

IFANTIS, CUM APARE . . .
CUM DISPARE !

SC IFANTIS ROMÂNIA SA 17/03/2023
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054676 M 2003
01301

HERVE SC FARES DRINKS SRL 17/03/2023

054677 M 2003
01311

EL BACHA BOUKHALIL MICHEL 17/03/2023

072705 M 2003
01327

VITO RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA
MALZEMELERI IMALAT VE SANAYI
TICARET KIMITED ŞIRKETI

18/03/2023

054404 M 2003
01323

CELPI SC CELPI SA 18/03/2023

055117 M 2003
01334

CARGILL CARGILL INC 18/03/2023

054425 M 2003
01357

LIBELULA NECHITA EMILIA SVETLANA 18/03/2023

054424 M 2003
01335

MINTEK SYSTEM British American Tobacco (Brands)
Limited

18/03/2023

055260 M 2003
01337

PARADOX Netco United Pte Ltd. 18/03/2023

055262 M 2003
01340

T SC TOHAN SA 18/03/2023

055001 M 2003
01338

HOLSTEN PURITY CARLSBERG BREWERIES A/S 18/03/2023

055846 M 2003
01346

REUNION SC SENATOR PRODIMPEX SRL 18/03/2023

056561 M 2003
01353

CRAMA VECHE SC SENATOR PRODIMPEX SRL 18/03/2023

056081 M 2003
01380

NEOGEN SC NEOGEN SA 19/03/2023

054358 M 2003
01381

AQUARIUM & TERRARIUM SC PROFIMEDIA SRL 19/03/2023

055226 M 2003
01383

APA DOAMNEI NICOLAI OCTAVIAN OLIVER 19/03/2023

055762 M 2003
01393

PILOT AUTO SERVICE SC OMNIUM DISTRIBUTION SRL 19/03/2023

054632 M 2003
01400

PT POLITUB TERAPLAST SA 20/03/2023

056967 M 2003
01405

MONDO SC INTERMARK S.R.L. 20/03/2023

055419 M 2003
01406

MUNDI SC INTERMARK S.R.L. 20/03/2023
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055418 M 2003
01394

FINANCIAR CONSULTING IRIMIE CONSTANTIN DRAGOS
NAE LILIANA CERASELLA

20/03/2023

054642 M 2003
01408

KLIMATIC SC ROMSTAL IMPEX SRL 20/03/2023

056044 M 2003
01421

SURSA DEALUL CETATII SC MINERAL QUANTUM SRL 20/03/2023

056392 M 2003
01441

RDS.NET SC RCS & RDS SA 21/03/2023

056378 M 2003
01440

RDS.TEL SC RCS & RDS SA 21/03/2023

056251 M 2003
01438

CSR CENTRUL
PENTRU SERVICII DE
RADIOCOMUNICAŢII

SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE
RADIOCOMUNICATII SRL

21/03/2023

055230 M 2003
01439

RDS.LINK SC RCS & RDS SA 21/03/2023

068437 M 2003
01447

BUNĂ ZIUA, ARDEAL MAN LIVIU AUREL 24/03/2023

058133 M 2003
01453

INO MUSIC SC INOROGUL IMPEX SRL 24/03/2023

054426 M 2003
01457

PRIALT EISAI R & D MANAGEMENT CO., LTD 24/03/2023

056252 M 2003
01454

SPIN MEDIA SC APULUM 94 SRL 24/03/2023

054329 M 2003
01459

CRONOMANIA S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI
CAPITAL S.R.L.

24/03/2023

056116 M 2003
01474

CARMEN SERBAN ŞERBAN CARMEN GEORGETA 25/03/2023

055618 M 2003
01472

ENERGY HOLDING
ENERGY KEEPS

US MOVING

SC ENERGY HOLDING SRL 25/03/2023

055202 M 2003
01483

ESPRIT DE CORP ESPRIT INTERNATIONAL 25/03/2023

057797 M 2003
01476

MULTIMIX Axalta Coating Systems GmbH 25/03/2023

055227 M 2003
01478

MASTERCARD ADVISORS MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED

25/03/2023

054461 M 2003
01465

GILOKAN SC TERAPIA SA 25/03/2023

056427 M 2003
01519

PRIMOXOL SC ANTIBIOTICE SA 26/03/2023
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055119 M 2003
01506

UPS UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC

26/03/2023

054860 M 2003
01505

UPS UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC

26/03/2023

055118 M 2003
01504

UPS UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC

26/03/2023

056669 M 2003
01500

PALOMA TOURS
TOUR OPERATOR

SC PALOMA TOURS SRL 26/03/2023

054410 M 2003
01497

ALGA VIT DR.
IONESCU CĂLINEŞTI

SC PELL AMAR COSMETICS SRL 26/03/2023

054485 M 2003
01496

BARRO VITAL DR.
IONESCU CĂLINEŞTI

SC PELL AMAR COSMETICS SRL 26/03/2023

054679 M 2003
01486

SABRINA SC DIA TRADE SRL 26/03/2023

055817 M 2003
01554

FACEM RADIOUL
IMPREUNA

SC INTERMARK S.R.L. 27/03/2023

055818 M 2003
01555

FACEM TELEVIZIUNEA
IMPREUNA

SC INTERMARK S.R.L. 27/03/2023

055990 M 2003
01556

SENIORII CETATII SC INTERMARK S.R.L. 27/03/2023

055264 M 2003
01521

GATTA SC MONDOROM SRL 27/03/2023

057518 M 2003
01557

AMERICAN COLA SC INTERMARK S.R.L. 27/03/2023

055659 M 2003
01558

MILL STAR SC INTERMARK S.R.L. 27/03/2023

055263 M 2003
01520

BERTINI DAN GABRIEL PAVEL 27/03/2023

053964 M 2003
01523

GUST SI PROSPETIME
PANPRO

SC PANPRO SRL 27/03/2023

054427 M 2003
01522

PANPRO SC PANPRO SRL 27/03/2023

055739 M 2003
01529

UNICHIM UNILACT TRANSILVANIA SRL 27/03/2023

055463 M 2003
01528

UNILACT SC UNILACT TRANSILVANIA SRL 27/03/2023

056531 M 2003
01559

FINO GR SARANTIS SA 27/03/2023

055660 M 2003
01560

LOOK TRAVEL SC MONDIAL VOYAGES SRL 27/03/2023
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054880 M 2003
01547

NEURODIAB WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG,
REPREZENTANŢA ROMÂNIA

27/03/2023

069397 M 2003
01568

METALLICA METALLICA A CALIFORNIA GENERAL
PARNERSHIP

27/03/2023

055969 M 2003
01562

RANI FLOAT
ORANGE DRINK

Rani Refreshments FZCO 27/03/2023

054881 M 2003
01563

NEW FILL GALDERMA S.A. 27/03/2023

057286 M 2003
01570

CORES SC CORES SRL 28/03/2023

054837 M 2003
01569

DERMOPIROX SC TERAPIA SA 28/03/2023

054660 M 2003
01572

TRIMOTIL SC TERAPIA SA 28/03/2023

054661 M 2003
01573

NAFTIDERM SC TERAPIA SA 28/03/2023

054662 M 2003
01574

FELOCORD SC TERAPIA SA 28/03/2023

061091 M 2003
01586

INDASLIP LABORATORIOS INDAS, S.A.U 28/03/2023

054871 M 2003
01587

BUVAC SC TERAPIA SA 28/03/2023

054839 M 2003
01588

TERACAINĂ SC TERAPIA SA 28/03/2023

054664 M 2003
01579

ES ELECTROSISTEM SC ELECTROSISTEM SRL 28/03/2023

054750 M 2003
01578

ACTUALITĂŢI
STOMATOLOGICE

SC DENTAL NEWS SRL 28/03/2023

055002 M 2003
01601

BLOOMBERG
PROFESSIONAL

BLOOMBERG FINANCE L.P. 31/03/2023

055003 M 2003
01602

MEDICI'S SC MEDICI'S SRL 31/03/2023

054634 M 2003
01590

DAFORA SC DAFORA SA 31/03/2023

054381 M 2003
01594

TROMBOGREL SC TERAPIA SA 31/03/2023

055623 M 2003
01608

PASS COLLECTION SC OTTER DISTRIBUTION SRL 31/03/2023

055005 M 2003
01609

VCT FORD MOTOR COMPANY 31/03/2023
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055981 M 2003
01596

SEDOL SC TERAPIA SA 31/03/2023

055982 M 2003
01597

TERAZOLAM SC TERAPIA SA 31/03/2023

055983 M 2003
01598

SEDAZOL SC TERAPIA SA 31/03/2023

124562 M 2013
01409

EVOCERAMIC SC CEMACON SA 01/03/2023

139347 M 2013
01416

DOLCE Filutki SC DOLCE AMON SRL 01/03/2023

146233 M 2013
01424

B Bucureşti Optimist SC IGU STUDIO SRL 01/03/2023

146249 M 2013
01410

Camera de Comerţ şi
Industrie BACĂU Împreună

în lumea afacerilor

CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIE
BACĂU

01/03/2023

125819 M 2013
01425

HOLCIM MESERIAŞ
RECUNOSCUT

Holcim Ltd 01/03/2023

125842 M 2013
01418

silnef SC SILNEF M.G. SRL 01/03/2023

128998 M 2013
01431

transfer.ro CURIER DIGITAL CRISTIAN DIŢOIU 01/03/2023

125820 M 2013
01426

HOLCIM CARDUL
MESERIAŞULUI

Holcim Ltd 01/03/2023

125824 M 2013
01419

mezelurile FLORIAN FOOD
garanţia bunului gust

ECATERINA MIHAELA GOVOREANU 01/03/2023

125235 M 2013
01411

VINCABRAL SC BIOFARM SA 01/03/2023

125821 M 2013
01427

CARDUL
MESERIAŞULUI HOLCIM

Holcim Ltd 01/03/2023

128489 M 2013
01417

LIGA DE BOX
PROFESIONIST
DIN ROMANIA

FEDERATIA ROMANA DE BOX 01/03/2023

125409 M 2013
01432

PHOTONIM SC DKD INTERACTIVE MEDIA
CONCEPT SRL

01/03/2023

125843 M 2013
01415

Silnef M.G. SC SILNEF M.G. SRL 01/03/2023

125822 M 2013
01428

MESERIAŞ
RECUNOSCUT HOLCIM

Holcim Ltd 01/03/2023

127338 M 2013
01421

WHO'S WHO IN MEDIERE,
ARBITRAJ, LUMEA

PROFESIILOR ŞI AFACERI

MIHUŢ GABRIELA GYONGY 01/03/2023
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125585 M 2013
01420

EQUIMET MATERION CORPORATION 01/03/2023

125022 M 2013
01413

lady's fashion ETIC S.C. Caractero Stil S.R.L. 01/03/2023

126529 M 2013
01414

Lori's Vision Bijuteria
care te pune în valoare

PÎRV FLORICA 01/03/2023

125436 M 2013
01434

BLU-JET THURSTON MANUFACTURING
COMPANY

01/03/2023

125206 M 2013
01291

ACOPERIŞ MARAMU' GHIULAI - POP GHEORGHE 01/03/2023

125393 M 2013
01443

TEGMA COZMANCIUC GHEORGHE 04/03/2023

126629 M 2013
01450

CARMEN GARDEF SC MODA & STIL CARMEN GARDEF
SRL

04/03/2023

125489 M 2013
01441

HASTA LA VISTA SC D-TOYS SRL 04/03/2023

125490 M 2013
01442

PARTY BLUFF SC D-TOYS SRL 04/03/2023

146568 M 2013
01461

Manager Express despre
oameni, dezvoltare,

decizie şi acţiune

RODICA NICULAE 04/03/2023

125335 M 2013
01455

Adams SC ADAMS VISION SRL 04/03/2023

125208 M 2013
01462

Wanda's Dream SC WANDAS DREAM ALY SRL 04/03/2023

126860 M 2013
01457

GREENWICH SCHOOL
English for young learners

S.BY.S. COMPANY SRL 04/03/2023

125550 M 2013
01446

citgrup Smarty SC C.I.T. GRUP SRL 04/03/2023

125597 M 2013
01439

Aqua MAGNA SC AQUAMOLD TRADING SRL 04/03/2023

140659 M 2013
01440

ANGHEL GUARD SECURITY SC ANGHEL GUARD SECURITY SRL 04/03/2023

125823 M 2013
01423

FULL PROTECT SECURITY SC FULL PROTECT SECURITY SRL 04/03/2023

125889 M 2013
01451

Dixi Bijou Bijuterii
aşa cum vrei tu!

SC DIXI BIJOU SRL 04/03/2023

133289 M 2013
01465

EXCLUSIV AUTO SERVICE SC EXCLUSIV AUTO ENB SRL 04/03/2023
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126030 M 2013
01469

LADYBIRD TAYAŞ GIDA SANAYI ve TICARET A.Ş. 04/03/2023

134641 M 2013
01466

PEMOTOARE PREDOI CRISTIAN ONUŢ 04/03/2023

128428 M 2013
01479

TOMMOPRODUCTION SC TOMMOPRODUCTION SRL 05/03/2023

135689 M 2013
01504

CENTRUL MEDICAL
PANACEEA

SC PANACEA IMPEX SRL 05/03/2023

125587 M 2013
01488

LUNCHBOX SC LUNCH BOX SRL 05/03/2023

125935 M 2013
01471

accendo training TSI CONSULTANTA & TRAINING SRL 05/03/2023

125934 M 2013
01472

accendo conferinte TSI CONSULTANTA & TRAINING SRL 05/03/2023

142581 M 2013
01481

D-LINK D-LINK CORPORATION 05/03/2023

126410 M 2013
01489

exclusiv CATERING
& EVENTS

SC EXCLUSIV CATERING SRL 05/03/2023

129700 M 2013
01473

elsa ATEŞSONMEZ KIMYA SANAYI VE
TICARET A.Ş.

05/03/2023

125374 M 2013
01490

KCS KONTRA COST
SERVICES SRL

SC KONTRA COST SERVICES SRL 05/03/2023

125527 M 2013
01474

CLONEX ATEŞSONMEZ KIMYA SANAYI VE
TICARET A.Ş.

05/03/2023

130903 M 2013
01475

Maryna ATEŞSONMEZ KIMYA SANAYI VE
TICARET A.Ş.

05/03/2023

141810 M 2013
01505

AEROMED CENTRUL DE
MEDICINĂ AERONAUTICĂ

SC AEROMED CLINIC SRL 05/03/2023

125949 M 2013
01506

GS GHIDUL SERVICIILOR SC GRAL SERVICOMEX SRL 05/03/2023

125526 M 2013
01476

FARISSA ATEŞSONMEZ KIMYA SANAYI VE
TICARET A.Ş.

05/03/2023

127232 M 2013
01482

......ESPERIA....... SC JULIEN STILE SRL 05/03/2023

128427 M 2013
01478

EVVE SC TOMMOPRODUCTION SRL 05/03/2023

125690 M 2013
01494

Grand Papa VELROM S.R.L. 05/03/2023

125648 M 2013
01485

DR. CORNELIA PETCU PETCU CORNELIA 05/03/2023
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126863 M 2013
01495

RO MAMA ROMANIA MAMA MOLDOVEANU IOAN ALIN 05/03/2023

126443 M 2013
01499

VOLTAREN 12MAX NOVARTIS AG 05/03/2023

125761 M 2013
01500

VIBROCIL DUO GSK Consumer Healthcare SARL 05/03/2023

147170 M 2013
01501

CARMEN ŞERBAN SERBAN GEORGETA CARMEN 05/03/2023

127217 M 2013
01502

CAMERA DE COMERŢ
ŞI INDUSTRIE PRAHOVA

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
PRAHOVA

05/03/2023

125343 M 2013
01487

EPIJOURNAL SC EPISTEMIO SYSTEMS SRL 05/03/2023

125778 M 2013
01530

Universitatea din Bucureşti
Virtute et Sapientia 1694

VNIVERSITAS STVDIORVM
BVCVRESTIENSIS 1864

CENTRUL DE CONSILIERE
PSIHOMOTORICĂ
ŞI CREŞTERE A

CALITĂŢII VIEŢII PENTRU
CADRELE DIDACTICE

ŞI PERSONALUL
T.E.S.A. CCMC-UB

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI -
DIRECTIA JURIDICA

06/03/2023

125569 M 2013
01524

AGRONATURA SC SIROMEX COMPANY SRL 06/03/2023

126184 M 2013
01532

Via giulia SC BOE STAR SRL 06/03/2023

127244 M 2013
01508

Ce seamănă omul,
aceea va şi secera!

Semislend Company

SC SEMISLEND COMPANY SRL 06/03/2023

127121 M 2013
01531

MIRUTTI DUMITRACHE MIRUNA IRINA 06/03/2023

126681 M 2013
01509

ROL.ro ROMANIA ONLINE BATRINEANU MIHAI 06/03/2023

130425 M 2013
01510

Grosmann Custom Shop
Hand made in Romania

CRISTIAN TUDOR GROSU 06/03/2023

126573 M 2013
01525

HELIO-WATT H-W SC MAC ELECTRO-INDUSTRIAL SRL 06/03/2023

141451 M 2013
01512

Romanian Design Week SC MILLENIUM IMAGE &
COMMUNICATION GRUP SRL

06/03/2023

141725 M 2013
01533

TOTAL GUARD
PROTECT T.G.P.

SC TOTAL GUARD PROTECT SRL 06/03/2023
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125762 M 2013
01534

SANIPOMPE SOCIETE FRANCAISE
D'ASSAINISSEMENT -SFA

06/03/2023

126401 M 2013
01526

MIRYAM RADULESCU-ANABTAWI ZAKHIA-
MARIAM

06/03/2023

129200 M 2013
01515

PantofiSuper BADEA ANDREI VALENTIN 06/03/2023

125817 M 2013
01511

Don Gustosso SC DELICATESE FOOD SRL 06/03/2023

125118 M 2013
01516

CMF CONSULTING SC CMF CONSULTING SA 06/03/2023

127390 M 2013
01535

GASPECO SC GASPECO L&D SA 06/03/2023

126866 M 2013
01527

DUMY HRISTU DUMITRU 06/03/2023

127302 M 2013
01517

PAZA EILI SERV SISTEM
PROTECT ESSP

EILI SERV SISTEM PROTEC SRL 06/03/2023

129640 M 2013
01520

INFINITY TROPHY TROFEE,
CUPE, MEDALII, GRAVURĂ

SC INFINITY TROPHY TRADING SRL 06/03/2023

126138 M 2013
01521

FORMAŢIA BRAVO SC EDY & BARBARA SRL 06/03/2023

125743 M 2013
01539

Policolor protect plus SC POLICOLOR SA 07/03/2023

125969 M 2013
01556

PAYaaS SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

07/03/2023

126266 M 2013
01568

GQS bathrooms SC GERMAN QUALITY SOLUTION
SRL

07/03/2023

125216 M 2013
01557

NON DOLOR SC LOOK AHEAD SRL 07/03/2023

136446 M 2013
01538

ALEGEREA
PROFESIONIŞTILOR

SC POLICOLOR SA 07/03/2023

147756 M 2013
01540

TEMEISHENG ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ 07/03/2023

147757 M 2013
01541

WVNGR ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ 07/03/2023

147758 M 2013
01542

V VLLIODOR ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ 01/03/2023

125769 M 2013
01546

SEMII MED SC SEMOO INTER DISTRIBUTION
SRL

07/03/2023

126447 M 2013
01569

co-operate SC RUXAL INNOVATION SRL 07/03/2023
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147759 M 2013
01543

RLAKY CALISKAN HIJYENIK URUNLER
TEKESTIL PAZARLAMA SAN VE TIC
A.S.

07/03/2023

128360 M 2013
01544

SEMOO MED scutece adulti SC SEMOO INTER DISTRIBUTION
SRL

07/03/2023

141003 M 2013
01571

CARMEN SAENCIUC SAENCIUC CARMEN LIDIA 07/03/2023

125753 M 2013
01444

KRYPTON SKY CLUB SC COM CANT 91 SRL 07/03/2023

127041 M 2013
00925

Emotion albums
albume digitale

profesionale - handmade

SC PLENUM SRL 07/03/2023

128812 M 2013
01554

qPI SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

07/03/2023

131300 M 2013
01555

FMA SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

07/03/2023

131453 M 2013
01548

TOPAER CONDITIONAT SC TOP SERVICES IND SRL 07/03/2023

125990 M 2013
01561

NINA 15-99 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI
MOLECULARE

07/03/2023

126289 M 2013
01574

DELFIN BOATS SC QUICK PLAST SRL-D 07/03/2023

125950 M 2013
01562

I.N.C.D.T.I.M. INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI
MOLECULARE

07/03/2023

131162 M 2013
01560

DUNA FLOR ulei rafinat
din floarea soarelui

CĂRĂMIDĂ GAROFIŢĂ GHEORGHE 07/03/2023

134080 M 2013
01564

BUTUCUL DE AUR MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG

07/03/2023

128924 M 2013
01576

MARABOO S.C. UPSKY CLUB S.R.L. 07/03/2023

128300 M 2013
01565

DEZVOLTATOR
IMOBILIAR.ro Portalul de
Case şi Apartamente Noi

SC ONLINE ESTATES SRL 07/03/2023

126038 M 2013
01577

LOREN Flexoprint SC LOREN FLEXOPRINT SRL 07/03/2023

125414 M 2013
01566

AUTOVIT PARVU CORNEL 07/03/2023
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125300 M 2013
01584

CONCURSURILE
NAŢIONALE PROEDUCAŢIA

SC PROEDUCATIA SRL 08/03/2023

125751 M 2013
01586

CLUB PIRANHA SC POWER SRL 08/03/2023

125656 M 2013
01591

exotic palace ZDROB CONSTANTIN 08/03/2023

146148 M 2013
01592

GROSVENOR SC GROSVENOR SCM SRL 08/03/2023

127649 M 2013
01588

A.G.G. OBIECTIV VIP
TRUST & SECURITY
PAZA SI PROTECTIE

SC A.G.G. VIP SECURITY SRL 08/03/2023

135241 M 2013
01593

Formaţia Muzicală
ROŞU ŞI NEGRU

TUNSOIU DANIELA 08/03/2023

133112 M 2013
01595

My Secret by IRINA NICOLAE NICOLAE MARIANA IRINA 08/03/2023

146038 M 2013
01587

Florăria cu poveşti
Noi nu livrăm flori!

Noi aducem emoţie!

NICULAE MARIAN 08/03/2023

127325 M 2013
01558

Silfide Complex de slăbit forte SC ALEVIA SRL 08/03/2023

127326 M 2013
01559

Silfide Complex de slăbit SC ALEVIA SRL 08/03/2023

126066 M 2013
01297

VASCAR VASCAR SA 08/03/2023

126065 M 2013
01298

VASCAR VASCAR SA 08/03/2023

126063 M 2013
01299

VASCAR VASCAR SA 08/03/2023

126064 M 2013
01300

VASCAR VASCAR SA 08/03/2023

126852 M 2013
01636

BLASTWAVE.RO MIHAI LAPUGEAN PFA 11/03/2023

127887 M 2013
01615

eco pharma SC HELP NET FARMA SA 11/03/2023

136198 M 2013
01617

IMUNYK FORTE ASOCIATIA BRAND DEFENDER 11/03/2023

139269 M 2013
01635

ADR iprochim SC IPROCHIM SA 11/03/2023

125954 M 2013
01627

WHO WEALTH &
HEALTH OPEN

CALAGIU GINA NORELA 11/03/2023
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125844 M 2013
01618

IG INNOVATION
CONTRACTOR GROUP

SC INNOVATION CONTRACTOR
GROUP SRL

11/03/2023

125863 M 2013
01632

READER'S DIGEST THE READER'S DIGEST
ASSOCIATION, INC.

11/03/2023

125955 M 2013
01626

AGENIUS strategic action CALAGIU GINA NORELA 11/03/2023

125958 M 2013
01634

BROSQUITO SC D-TOYS SRL 11/03/2023

124478 M 2013
01620

SOBRANIE LONDON /
SINCE 1879

JT INTERNATIONAL SA 11/03/2023

125959 M 2013
01633

BUGGY BOOGIE SC D-TOYS SRL 11/03/2023

128757 M 2013
01622

BANZAY Connect.
Develop. Sustain

GHERLA BOGDAN 11/03/2023

126764 M 2013
01623

ALGOZONE ZONA
ta fără durere!

SC LABORMED PHARMA SA 11/03/2023

126958 M 2013
01616

PYROCALM SC ECOPHARMA RESEARCH SRL 11/03/2023

126295 M 2013
01631

Purple Life SC MANIFEST EVENTS SRL 11/03/2023

125956 M 2013
01611

Domniţa Voichiţa IVASCU MIHAELA ELENA 11/03/2023

125992 M 2013
01612

MEDVARIX SC MED VARIX SRL 11/03/2023

128979 M 2013
01613

GAT LOGISTIC SC GAT LOGISTIC SRL 11/03/2023

126676 M 2013
01610

VIA SANDU SC ECO TERRA SRL 11/03/2023

127800 M 2013
01606

mindspeed
COMMUNICATIONS

MINDSPEED COMMUNICATIONS SRL 11/03/2023

125878 M 2013
01609

DAINTY & BEAUTY SC MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE SRL

11/03/2023

125858 M 2013
01608

K-rack SC RAFTURI COMERCIALE SRL 11/03/2023

147714 M 2013
01639

SLAVIA PHARM FOR FLEX GHEORGHIEV SLAVI 12/03/2023

126744 M 2013
01666

Învăţ să citesc! SC EDITURA GAMA SRL 12/03/2023

127968 M 2013
01650

Silver faucets SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 12/03/2023
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126322 M 2013
01672

ANDIOMA SC ANDIOMA PRODEX SRL 12/03/2023

126977 M 2013
01652

GARANT FEDERATIA PATRONALA A
INDUSTRIEI ALCOOLULUI,
BAUTURILOR ALCOOLICE SI
NEALCOOLICE DIN ROMANIA-
GARANT

12/03/2023

125808 M 2013
01605

PHOENIX COVACI-HAASE NICOLAE 12/03/2023

140491 M 2013
01656

SOILFIX ROMCIM S.A. 12/03/2023

126096 M 2013
01668

sino FORTA NATURII QI YAN 12/03/2023

141808 M 2013
01658

MAVIS SC MAVIS UNIVERSAL SRL 12/03/2023

125913 M 2013
01667

JURIMED Centru
de consultanţă

SC JURIMED SRL 12/03/2023

126251 M 2013
01669

expo muresaro CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI MURES

12/03/2023

129146 M 2013
01649

iris faucets SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 12/03/2023

125845 M 2013
01663

TELECENTREX SC TELECENTREX SRL-D 12/03/2023

125871 M 2013
01637

Piper MIGAI VLADISLAV 12/03/2023

130845 M 2013
01647

DONNA CARINA SC DONNA CARINA SRL 12/03/2023

129147 M 2013
01648

Tivoli faucets SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 12/03/2023

125708 M 2013
01707

ALPINIA ALPIN 57 LUX S.A. 13/03/2023

125027 M 2013
01693

Prăjitura casei ALKA GLOBAL Ltd. 13/03/2023

146135 M 2013
01701

CAMERA DE
COMERŢ BIHOR

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
BIHOR

13/03/2023

146133 M 2013
01702

CAMERA DE COMERŢ
ŞI INDUSTRIE BIHOR

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
BIHOR

13/03/2023

125921 M 2013
01684

BEAT SC COMMODITIES SRL 13/03/2023
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146134 M 2013
01703

CAMERA DE COMERŢ,
INDUSTRIE ŞI

AGRICULTURĂ BIHOR

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
BIHOR

13/03/2023

127335 M 2013
01689

valori germane in Romania MAURER IMOBILIARE SA 13/03/2023

125406 M 2013
01675

PAUDEX SC KAYA TIME SRL 13/03/2023

124507 M 2013
01685

Împrumut până la salariu VIVA CREDIT IFN SA 13/03/2023

125063 M 2013
01695

comănac RADU COMANAC 13/03/2023

144746 M 2013
01704

SC VIPER SPIRIT SRL 13/03/2023

124505 M 2013
01686

Bani până la salariu VIVA CREDIT IFN SA 13/03/2023

125987 M 2013
01676

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ
A BUCĂTARILOR ŞI
COFETARILOR DIN

TURISM. ANBCT ROMÂNIA

ASOCIATIA NATIONALA A
BUCATARILOR SI COFETARILOR DIN
TURISM

13/03/2023

125584 M 2013
01705

MS SC AL MELOOK SWEETS SRL 13/03/2023

126660 M 2013
01677

CUPA ROMÂNIEI ÎN
ARTA CULINARĂ

ASOCIATIA NATIONALA A
BUCATARILOR SI COFETARILOR DIN
TURISM

13/03/2023

125140 M 2013
01696

SC VODAFONE ROMANIA SA 13/03/2023

126661 M 2013
01678

ANBCT ROMÂNIA.
MAESTRU ÎN

ARTA CULINARĂ

ASOCIATIA NATIONALA A
BUCATARILOR SI COFETARILOR DIN
TURISM

13/03/2023

125988 M 2013
01679

revista degustă ASOCIATIA NATIONALA A
BUCATARILOR SI COFETARILOR DIN
TURISM

13/03/2023

125588 M 2013
01697

Terra Vista SĂLĂJAN SAMUIEL TIMOTEI 13/03/2023

125724 M 2013
01706

VARTECUS ALPIN 57 LUX S.A. 13/03/2023

125496 M 2013
01680

SOFTELLIGENCE the
e-business company

SC SOFTELLIGENCE SRL 13/03/2023

125404 M 2013
01698

FARMACIA ADONIS SC FARMACIA ADONIS BOB SRL 13/03/2023
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126256 M 2013
01708

TeleCons ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI
PROMOVAREA PROGRAMELOR ŞI
STRATEGIILOR DIN ROMÂNIA

13/03/2023

136420 M 2013
01691

New star SC M INSTALL SRL 13/03/2023

126140 M 2013
01690

AutoChemicals AUTOCHEMICALS S.R.L. 13/03/2023

125773 M 2013
01709

CULTIVĂM ÎNCREDEREA ROTAKT SRL 13/03/2023

129107 M 2013
01726

FORMATLADY SC SEVIM IMPEX SRL 14/03/2023

135582 M 2013
01737

RondArena ELENA PORFIR 14/03/2023

125993 M 2013
01727

Hajdu-Mill Euro Kft
mălai Kukoricadara

Hajdu-Mill Euro KFT 14/03/2023

131945 M 2013
01746

V VALTEC VALTEC TRACTORS SRL 14/03/2023

128726 M 2013
01738

LEELOO BE MY CAFFEINE TUFAN DANIEL 14/03/2023

146356 M 2013
01748

SNOBBISH BREAKFAST GRAPA FLORENTINA-ADINA 14/03/2023

125193 M 2013
01728

DULCIURI FELEACUL DIN
1918, MEREU LA MODĂ

SC AMYLON SA 14/03/2023

125158 M 2013
01729

BON-TON SALON SC R&C PROFESIONAL EXIM SRL 14/03/2023

127003 M 2013
01718

BLURIVA BLURIVA CONSULTING S.R.L. 14/03/2023

132186 M 2013
01743

ARTCORE SC DOMO MEDIA SRL 14/03/2023

127590 M 2013
01720

CRAMA CB BAUER SC CRAMA OLIVER BAUER SRL 14/03/2023

127260 M 2013
01745

Valtec PowerTronic VALTEC TRACTORS SRL 14/03/2023

125976 M 2013
01744

Doctor MIT BOGDAN CONSTANTIN IVANESCU 14/03/2023

125484 M 2013
01742

m SHINE TV LIMITED 14/03/2023

125358 M 2013
01730

GecsaTherm SC GECSAT SA 14/03/2023
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127589 M 2013
01719

Bauer SC CRAMA OLIVER BAUER SRL 14/03/2023

126671 M 2013
01721

RELU THE ZURALIA
ORCHESTRA

SC ZURALIA ORCHESTRA SRL 14/03/2023

128995 M 2013
01734

AMBIENTAL SC AMBIENTAL ENGINEERING SRL
SC FERMA AMBIENTAL SRL
SC AMBIENTAL PUBLICOM SRL

14/03/2023

125084 M 2013
01722

SILVOIŢĂ BRÎNDUŞĂ ION LIVIU 14/03/2023

126264 M 2013
01713

RHABON SC CARL REH WINERY SRL 14/03/2023

172253 M 2013
01731

Gecsat te ţine o viaţă SC GECSAT SA 14/03/2023

126265 M 2013
01714

DETALIU SC CARL REH WINERY SRL 14/03/2023

130954 M 2013
01732

WOOLTHERM SC GECSAT SA 14/03/2023

125137 M 2013
01724

KUPP SC CONEX DISTRIBUTION SA 14/03/2023

125347 M 2013
01725

DAICONI SC DIVERSE VB SRL 14/03/2023

125783 M 2013
01741

MASTERCHEF SHINE TV LIMITED 14/03/2023

139185 M 2013
01643

promotop Promovarea
ta contează!

SC SALES SERV SRL 15/03/2023

127246 M 2013
01642

alba ca Zăpada
CLEANING SERVICES
Curăţenie de poveste

SC ALBACAZAPADA CLEANING
SERVICES SRL

15/03/2023

139178 M 2013
01646

Charlotte cofetarie & patiserie RABA MIHAI MARIUS 15/03/2023

125733 M 2013
01777

CLEANING EXPO VASILE-SILVIU PRIGOANA 15/03/2023

172393 M 2013
01778

horeca expo VASILE-SILVIU PRIGOANA 15/03/2023

128151 M 2013
01761

marc ecological insulated
concrete forme for
possive buildings

SC AMVIC SRL 15/03/2023

125883 M 2013
01769

SAINT ALBRAY SAVENCIA SA 15/03/2023

125734 M 2013
01779

Bucharest Invest Fair VASILE-SILVIU PRIGOANA 15/03/2023
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128153 M 2013
01763

SZIFOR SC RIST SERVICE SRL 15/03/2023

128154 M 2013
01764

SICULAQUA SC RIST SERVICE SRL 15/03/2023

126534 M 2013
01766

Tech School SC UPC ROMANIA SRL 15/03/2023

125735 M 2013
01780

Bucharest Invest Fair VASILE-SILVIU PRIGOANA 15/03/2023

128652 M 2013
01756

ECOLOR SC POLICOLOR SA 15/03/2023

126150 M 2013
01770

EUROPEAN
SECURITY GUARD

SC EUROPEAN SECURITY GUARD
SRL

15/03/2023

126533 M 2013
01767

TECH SCHOOL imaginaţie,
inspiraţie, inovaţie

SC UPC ROMANIA SRL 15/03/2023

125896 M 2013
01757

Casa Bella SC POLICOLOR SA 15/03/2023

125895 M 2013
01758

CASA BELLA SC POLICOLOR SA 15/03/2023

127095 M 2013
01768

yucel FEMAŞ METAL SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

15/03/2023

126231 M 2013
01781

CCF Camera de
Comert Franceza

ASOCIAŢIA CAMERA FRANCEZĂ
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN
ROMÂNIA

15/03/2023

125732 M 2013
01776

EXPOROM AUTO
& MOTO SHOW

VASILE-SILVIU PRIGOANA 15/03/2023

126489 M 2013
01759

salterra MARCELA-MAGDALENA MOSS 15/03/2023

128437 M 2013
01792

LADANYI avocat LADANYI ARPAD CSABA 15/03/2023

172392 M 2013
01774

Wine expo BUCHAREST VASILE-SILVIU PRIGOANA 15/03/2023

125731 M 2013
01775

SPORT&Fun EXPO VASILE-SILVIU PRIGOANA 15/03/2023

126371 M 2013
01794

Şcoala de Valori ASOCIAŢIA ŞCOALA DE VALORI 15/03/2023

125627 M 2013
01795

MOTEL SHOP
INTOTDEAUNA CALITATE

SC MOTEL SHOP SERVICII IMPORT
EXPORT DUMITRU SRL

15/03/2023

128436 M 2013
01791

AGORA NOVA CONSULT LADANYI ARPAD CSABA 15/03/2023

1774



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

125628 M 2013
01796

saniblue SC MOTEL SHOP SERVICII IMPORT
EXPORT DUMITRU SRL

15/03/2023

126232 M 2013
01782

CCFR Camera de Comert
Franceza in Romania

ASOCIAŢIA CAMERA FRANCEZĂ
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN
ROMÂNIA

15/03/2023

125991 M 2013
01788

CONFIDENCE SC R.B. AS SERVICE SRL 15/03/2023

128155 M 2013
01765

imo SC MATRITA SA 15/03/2023

126233 M 2013
01783

CCFR Camera de
Comert Franco-Romana

ASOCIAŢIA CAMERA FRANCEZĂ
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN
ROMÂNIA

15/03/2023

126493 M 2013
01790

GONDOR SECURITY SC GONDOR SECURITY SRL 15/03/2023

126234 M 2013
01784

CCIFER Chambre de
Commerce, d'Industrie

et d'Agriculture
Francaise en Roumanie

ASOCIAŢIA CAMERA FRANCEZĂ
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN
ROMÂNIA

15/03/2023

146039 M 2013
01793

ZOLLA SC MISAVAN SRL 15/03/2023

126235 M 2013
01785

CCRF Camera de Comert
Romano-Franceza

ASOCIAŢIA CAMERA FRANCEZĂ
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN
ROMÂNIA

15/03/2023

126236 M 2013
01786

CCIFER BUSINESS
ACCELERATOR

ASOCIAŢIA CAMERA FRANCEZĂ
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN
ROMÂNIA

15/03/2023

126109 M 2013
01789

TCO TRANSPORT
CONSULTING OFFICE

SC TRANSPORT CONSULTING
OFFICE SRL

15/03/2023

125760 M 2013
01804

LEADERTECH SC LEADERTECH CONSULTING SRL 18/03/2023

125279 M 2013
01811

BURN LAB ENERGY BEVERAGES LLC 18/03/2023

126862 M 2013
01838

SPC Spectrum Center SC SPECTRUM CENTER SRL 18/03/2023

127048 M 2013
01813

MARKETE.RO IVAN COSMIN 18/03/2023

124249 M 2013
01840

MATCA PARTENERIAT
PENTRU BUNĂSTARE

AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

18/03/2023

125606 M 2013
01814

Mărită-ţi rochia SC RAYNA DECOR SRL 18/03/2023
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125983 M 2013
01849

THE GRAND MAGAZINE SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

18/03/2023

141459 M 2013
01815

PAVIS IMPEX SC PAVIS IMPEX SRL 18/03/2023

125984 M 2013
01850

THE GRAND PARKING SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

18/03/2023

125757 M 2013
01834

MAN X SC ECOPHARMA RESEARCH SRL 18/03/2023

125532 M 2013
01841

ABRODOVE
PROFESSIONAL
S&G TECHNICAL

SC ABRODOVE INTERNATIONAL SRL 18/03/2023

132270 M 2013
01816

BIONOVATIV ILIE TUDOR 18/03/2023

134179 M 2013
01835

TOPPHARMA SC HELP NET FARMA SA 18/03/2023

171800 M 2013
01843

ANTENA PLAY ANTENA TV GROUP SA 18/03/2023

125877 M 2013
01828

VANILLA EVENTS SC VANILLA EVENTS SRL 18/03/2023

126351 M 2013
01836

OalaCuBunatati FOOD EVOLUTION MEALS S.R.L. 18/03/2023

125887 M 2013
01806

RIŢA VEVERIŢA ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI
EDUCATIE TIMPURIE

18/03/2023

125542 M 2013
01837

Jovis Homemade Beauty SC JOVIS COSMETICS SRL 18/03/2023

126060 M 2013
01818

AIR TRANSILVANIA SC AIR TRANSILVANIA SERVICES
SRL

18/03/2023

125879 M 2013
01844

Smoke'in SC GRAND SALES SRL 18/03/2023

125834 M 2013
01808

CEMACON SC CEMACON SA 18/03/2023

125835 M 2013
01809

EVO CERAMIC SC CEMACON SA 18/03/2023

125623 M 2013
01810

OLD SPICE NOIR Shulton.Inc. 18/03/2023

125340 M 2013
01820

COMPLEXUL BALNEAR
TURISM COVASNA

HOTEL CĂPRIOARA

SC TURISM COVASNA SA 18/03/2023

125729 M 2013
01821

COMPLEXUL BALNEAR
TURISM COVASNA
HOTEL COVASNA

SC TURISM COVASNA SA 18/03/2023
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125728 M 2013
01822

COMPLEXUL BALNEAR
TURISM COVASNA

HOTEL CERBUL

SC TURISM COVASNA SA 18/03/2023

125727 M 2013
01823

COMPLEXUL BALNEAR
TURISM COVASNA

Camping VALEA ZÂNELOR

SC TURISM COVASNA SA 18/03/2023

125174 M 2013
01845

GRAND LIFESTYLE SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

18/03/2023

125830 M 2013
01832

NAUN NAPOCA
UNIVERSITARA

SC VICTOR LEM MEDIA SRL 18/03/2023

125172 M 2013
01846

THE GRAND SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

18/03/2023

125173 M 2013
01847

THE GRAND AVENUE SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

18/03/2023

125982 M 2013
01848

THE GRAND OFFICES SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

18/03/2023

126381 M 2013
01833

Seba pizzerie SC CARESA CATERING SRL 18/03/2023

128917 M 2013
01717

BAKING WITH LOVE
SINCE 2009 Cake

Expert ART OF SWEET

SC CAKE EXPERT SRL 18/03/2023

131000 M 2013
00960

Nenea Iancu O
bere cu Prinţipuri

WORLD OF BEER DISTRIBUTION SRL 18/03/2023

128286 M 2013
01470

NG NOVA GRUP SC NOVA GRUP SRL 19/03/2023

126084 M 2013
01518

Claudiopolis Hotel EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU
ROMA, GRECO-CATOLICĂ DE CLUJ-
GHERLA

19/03/2023

146426 M 2013
01752

Iaşi Airport Your
way to the sky

REGIA AUTONOMA AEROPORTUL
IAŞI

19/03/2023

126321 M 2013
01671

TOP ANDIOMA SC ANDIOMA PRODEX SRL 19/03/2023

127521 M 2013
01859

NEW CITY
WELLNESS CENTER

SC NEW CITY WELLNESS CENTER
SRL

19/03/2023

141611 M 2013
01860

NEW CITY RESIDENCE P.F. VLAD MARIUS MIHAI 19/03/2023

126668 M 2013
01861

Depozitu' de scule -
technology for the new world

GHEORGHE UDREA 19/03/2023

126591 M 2013
01869

BIOACTIVE BIOACTIV
BIOAKTIVEN

SC SABIO COSMETICS SRL 19/03/2023
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126149 M 2013
01851

UAR CLUBUL SOCIETĂŢII
ARHITECŢILOR ROMÂNI

UNIUNEA ARHITECTILOR DIN
ROMANIA

19/03/2023

125869 M 2013
01868

Adima SECURITY SC ADIMA SECURITY SRL 19/03/2023

125784 M 2013
01863

Yard Sale URDĂ GABRIELA ANDREEA 19/03/2023

168592 M 2013
01864

We love to see you smile SC CALL CENTER & SOFTWARE SRL 19/03/2023

129012 M 2013
01865

AVC studio SC CALL CENTER & SOFTWARE SRL 19/03/2023

125832 M 2013
01870

XXL jobs CIPRIAN PASCU 19/03/2023

126015 M 2013
01852

BB BRAINBANK SC ALEXANDER INVESTMENT FUND
SRL

19/03/2023

125831 M 2013
01871

XXL TOURS CIPRIAN PASCU 19/03/2023

129369 M 2013
01853

MOSQUITO SC D-TOYS SRL 19/03/2023

126566 M 2013
01872

EURO GAMES
BEST GAMES

SC SPORT TEN BMG SRL 19/03/2023

126007 M 2013
01873

ŞAH De la principii de bază
la tactici şi strategii avansate

DE AGOSTINI HELLAS LTD 19/03/2023

126494 M 2013
01854

OCHI DE VULTUR SC D-TOYS SRL 19/03/2023

129025 M 2013
01858

AJF Împreună pentru
fotbalul doljean DOLJ

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL
DOLJ

19/03/2023

125671 M 2013
01874

Asociatia PRO MEDIEREA ASOCIAŢIA PRO MEDIEREA 19/03/2023

126296 M 2013
01875

Lider POWERFUL MACHINE SC GIRO TRAVEL COMPANY SRL 19/03/2023

125437 M 2013
01876

UROCIT-K Mission Pharmacal Company, a Texas
corporation

19/03/2023

125468 M 2013
01878

SPA MAKE-UP PADURARU MIRELA 19/03/2023

125481 M 2013
01879

Fantas LED SC CYC LIGHTING FORTUNE SRL 19/03/2023

129045 M 2013
06059

EXHILARATE Unilever IP Holdings B.V. 19/03/2023

126546 M 2013
01799

TELE 9 SC TELEVIZIUNEA NOUA SRL 20/03/2023
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128152 M 2013
01762

JUDETUL COVASNA prin CONSILIUL
JUDETEAN COVASNA

20/03/2023

126229 M 2013
01900

AMIHAN ION STEFANIA 20/03/2023

125745 M 2013
01908

profitshare SC CONVERSION MARKETING SRL 20/03/2023

126821 M 2013
01867

ecopy.ro UN STROP
DE CULOARE INTR-

UN OCEAN DE HÂRTIE.

SC NS COPIERS SRL 20/03/2023

126011 M 2013
01886

NAS-Y-MER AB PHARMA VITAL HOLDING LTD 20/03/2023

131743 M 2013
01904

eCREDIT SC DANTE INTERNATIONAL SA 20/03/2023

125744 M 2013
01909

FLANCO MEREU
PESTE ASTEPTARI

SC FLANCO RETAIL SA 20/03/2023

126230 M 2013
01901

BLOMME PHARMA 1 HEALTH CONCEPT S.R.L. 20/03/2023

126850 M 2013
01917

CLAR DE LUNĂ ANTON OVIDIU 20/03/2023

127227 M 2013
01902

Credit cu un click SC DANTE INTERNATIONAL SA 20/03/2023

126012 M 2013
01887

POMME VERTE AB PHARMA VITAL HOLDING LTD 20/03/2023

127226 M 2013
01903

One Click Credit SC DANTE INTERNATIONAL SA 20/03/2023

127225 M 2013
01905

Online va fi mereu simplu SC DANTE INTERNATIONAL SA 20/03/2023

125746 M 2013
01906

Profitsmart SC CONVERSION MARKETING SRL 20/03/2023

127228 M 2013
01907

conversion MARKETING SC CONVERSION MARKETING SRL 20/03/2023

126434 M 2013
01919

GS F TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)

20/03/2023

125575 M 2013
01911

Farmacia Economat SC SENSIBLU SRL 20/03/2023

126059 M 2013
01912

TAXI NORD SC NORDVEST NETWORK SRL 20/03/2023

127969 M 2013
01921

TRUTZI TRUTZI SRL 20/03/2023
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126816 M 2013
01914

Brainspotting SC BRAINSPOTTING SRL 20/03/2023

126355 M 2013
01915

COVERA grădină
fermă sănătate

AGRICOVER DISTRIBUTION SA 20/03/2023

127305 M 2013
01892

Descopera Delta Dunarii GOEAN ILIUŢĂ 20/03/2023

128605 M 2013
01893

KORONA GALLERY SC ECHO INVESTMENT PROJECT 1
SRL

20/03/2023

126069 M 2013
01895

COLOCVIU la Paris SC CASA DE VINURI COTNARI SA 20/03/2023

126228 M 2013
01899

EDENIQUE ION STEFANIA 20/03/2023

125713 M 2013
01926

INFO SMS- MAI MULT
TIMP PENTRU CEI DRAGI

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 21/03/2023

125884 M 2013
01923

PANINDORIL NOVARTIS AG 21/03/2023

126368 M 2013
01936

Anais. Îngerul tău păzitor ASOCIATIA ANAIS 21/03/2023

127944 M 2013
01953

La Corniche cafe & lounge SC CORNICHE CAFFE SRL 21/03/2023

125936 M 2013
01925

ONIX ASIGURĂRI SC ONIX ASIGURARI SA 21/03/2023

129616 M 2013
01928

PLATI FACTURI-
CASTIGA MAI MULT

TIMP PENTRU BUCURII

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 21/03/2023

149071 M 2013
01956

MONITORUL DE IASI DOLOI GEANI 21/03/2023

125507 M 2013
01958

VIITORUL IN CINEMA SC MOVIEPLEX CINEMA SRL 21/03/2023

125985 M 2013
01930

Angels Studio SC IMLIVE SRL 21/03/2023

158341 M 2013
01944

Procent SC PROFIWAY SRL 21/03/2023

125639 M 2013
01931

Partener APL CHIRITA IONEL 21/03/2023

127231 M 2013
01934

FATCOM SC FATCOM IMPEX SRL 21/03/2023

127099 M 2013
01945

FERCHEŞ IOAN POPA 21/03/2023
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125885 M 2013
01932

siti PHARMA SC VEKALMAR PHARMACIE'S SRL 21/03/2023

125334 M 2013
01957

LAND WELL GEO FOOD DISTRIBUTION S.R.L. 21/03/2023

126277 M 2013
01803

ATM SC APA TARNAVEI MARI SA 21/03/2023

125922 M 2013
01805

SIGNO SC SIGNO SRL 21/03/2023

129485 M 2013
01960

Me High TOADER MIHAI 21/03/2023

157902 M 2013
01937

LANDMARK SECURITY
PAZA SI PROTECTIE

SC LANDMARK SECURITY SRL 21/03/2023

127760 M 2013
01938

Otto Broker - Rezolvare
daune 021.203.90.01

OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL 21/03/2023

127765 M 2013
01939

Otto Broker Maşină la schimb OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL 21/03/2023

125981 M 2013
01940

S GOLD 22 SC SWISSE LIVI SRL 21/03/2023

128182 M 2013
01959

bebetop SC MONAVAL SRL 21/03/2023

127100 M 2013
01946

FERCHEŞ IOAN POPA 21/03/2023

126106 M 2013
01951

DURDULAN IOAN POPA 21/03/2023

126105 M 2013
01950

DURDULAN IOAN POPA 21/03/2023

126104 M 2013
01949

PUICHAN IOAN POPA 21/03/2023

126103 M 2013
01948

PUICHAN IOAN POPA 21/03/2023

127101 M 2013
01947

FERCHEŞ IOAN POPA 21/03/2023

125405 M 2013
01976

CSR BootIQ BALAN CRISTINA
BALAN CONSTANTIN RAZVAN

22/03/2023

126535 M 2013
01997

Make-up Mania SC BEAUTY MANIA SRL 22/03/2023

126034 M 2013
01994

CAMERA DE COMERŢ
ŞI INDUSTRIE A

JUDEŢULUI DOLJ

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI DOLJ

22/03/2023
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125421 M 2013
01987

City-Net pasul spre viitor DIGINET SA 22/03/2023

126114 M 2013
01974

TOTAL CONSTRUCTII
pentru viitor

SC TOTAL CONSTRUCTII SRL 22/03/2023

132918 M 2013
01988

BRITANICA LEARNING
CENTRE BEST

TEACHERS IN TOWN

SC EURO TRAINING AND
EDUCATION CENTER SRL

22/03/2023

125957 M 2013
01986

Botoşani TV aproape de tine DIGINET SA 22/03/2023

126337 M 2013
01989

ZYNERGO ENERGY
ADDITIVES EXPERT

SC TARMIS MS POWER SRL 22/03/2023

126120 M 2013
01990

intonaco ALCIK NECATI 22/03/2023

131029 M 2013
01963

FABI Marmura &
Granit www.fabism.ro

SC FABI SRL 22/03/2023

126054 M 2013
01991

MRZ GRUP EST MRZ GRUP EST SRL 22/03/2023

125716 M 2013
01964

Ordinul Tehnicienilor
Dentari din România
(OTDR) www.otdr.ro

ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI
DIN ROMÂNIA

22/03/2023

134120 M 2013
01965

JULIEN STILE SC JULIEN STILE SRL 22/03/2023

129015 M 2013
01982

MARKETCLUB.RO SC WEBECOM SRL 22/03/2023

125803 M 2013
01993

Art Bread & Cookies
THE A.B.C. OF BAKERY

DUDU LENUŢA 22/03/2023

133647 M 2013
01992

IBS V. International
Bodyguard Services

SC VOLDERAUER INTERNATIONAL
BODYGUARD SERVICES SRL

22/03/2023

125886 M 2013
01985

Tourex Agentia de Turism ro SC HESTIA WORLD SRL 22/03/2023

126580 M 2013
01966

CINEMA Palace SC LOTUS CENTER SA 22/03/2023

127482 M 2013
01968

PUTEREA EXTRACTELOR SC HERBAGETICA SRL 22/03/2023

129808 M 2013
01998

Digital Kids ASOCIATIA EDUSFERA 22/03/2023

127485 M 2013
01969

DETOXACTIV SC HERBAGETICA SRL 22/03/2023

127484 M 2013
01970

DETOXCELULAR SC HERBAGETICA SRL 22/03/2023
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127483 M 2013
01972

DETOXCOMPLET SC HERBAGETICA SRL 22/03/2023

135756 M 2013
02011

CHAMBORD Brown-Forman Corporation (a Delaware
corporation)

22/03/2023

125960 M 2013
02010

DULUX ARHITECT Akzo Nobel Coatings International B.V. 22/03/2023

126081 M 2013
01973

BRICO TOOLS SC IT REPUBLIC SRL 22/03/2023

125970 M 2013
02004

Pe drumul nostru
către SUPERBUN

ETABLISSEMENTS DELHAIZE
FRERES ET Cie LE LION (GROUPE
DELHAIZE), en neerlandais
GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie DE
LEEUW (DELHAIZE GROEP) et en
anglais DELHAIZE BROTHERS AND
Co. THE LION (DELHAIZE GROUP),

22/03/2023

129920 M 2013
02005

POFTICIOSUL
deserturi pe gustul tău

SC NAINA COMIMPEX SRL 22/03/2023

125740 M 2013
02006

MAXI FAT SC PRUTUL SA 22/03/2023

125961 M 2013
02008

FILLET BITES KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

22/03/2023

125962 M 2013
02009

CHAMBORD Brown-Forman Corporation (a Delaware
corporation)

22/03/2023

132007 M 2013
08808

A ANIMAL Universal Protein Supplements
Corporation (cunoscută sub numele de
Universal Nutrition)

22/03/2023

132006 M 2013
08807

ANIMAL Universal Protein Supplements
Corporation (cunoscută sub numele de
Universal Nutrition)

22/03/2023

128720 M 2013
01896

DRACULA'S DELIGHT SC TRANSYLVANIA FOOD COMPANY
SRL

25/03/2023

132779 M 2013
01955

CMRubio CENTRUL
MEDICAL RUBIO

CENTRUL MEDICAL RUBIO S.R.L. 25/03/2023

126318 M 2013
02013

MORTOX AHMAD SAAD 25/03/2023

125912 M 2013
02020

SECRET RELEASE
& REFRESH

JT INTERNATIONAL SA 25/03/2023

128125 M 2013
02052

MARKET JOSEPH M. ANDERSON 25/03/2023

146510 M 2013
02012

Regatul animalelor
SERVICII VETERINARE

SC ARAVET RA SRL 25/03/2023

1783



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 11/2022

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

126287 M 2013
02034

MRL MANAGEMENT
REORGANIZARE

LICHIDARE IASI SPRL

MITITELU LENUTA 25/03/2023

126188 M 2013
02014

CP SECURITY SC COMPANIA DE PAZA SECURITY
SRL

25/03/2023

125848 M 2013
02054

Q & 7 CHAN EDY 25/03/2023

128639 M 2013
02035

CITY LOCK SECURITY
All Security Services

SC CITY LOCK SECURITY SRL 25/03/2023

125864 M 2013
02015

Imbiss Grill SC PRIMEFOOD SRL 25/03/2023

126101 M 2013
02016

NC NERVA CENTER SC ELEGANCE CONSTRUCT SRL 25/03/2023

125894 M 2013
02036

EŞTI MAI ASIGURAT
DECÂT CREZI

SC GOTHAER ASIGURARI
REASIGURARI SA

25/03/2023

125989 M 2013
02023

MVP Merit, Vreau şi Pot ! SC ACCELERA SRL 25/03/2023

126058 M 2013
02018

CESAL PREMIUM
HYDROBIT

SC CESAL SA 25/03/2023

126207 M 2013
02049

CAFEA CARABELAIAN SC DELICATESE FLORESCU SRL 25/03/2023

126457 M 2013
02021

JBC EDEN DER
KAFFEE Aşa arată o
dimineaţă perfectă!

JBC EDEN SRL 25/03/2023

125282 M 2013
02050

Cafea Gheorghe Florescu SC DELICATESE FLORESCU SRL 25/03/2023

130285 M 2013
02040

MULTIBAT PREMIX ROMCIM S.A. 25/03/2023

127051 M 2013
02051

SMOKIN JOES JOSEPH M. ANDERSON 25/03/2023

129111 M 2013
02029

JEAN CONSTANTIN PETCU ALINA IOANA 25/03/2023

128904 M 2013
02028

PASTRAV LA TEPUSA SC DORIPESCO SA 25/03/2023

126171 M 2013
02055

TICYTAC ALBERTO CERDA MICO 25/03/2023

126220 M 2013
02030

PRO DIGITAL MEDIA SC SELES ON-LINE PROJECT SRL 25/03/2023

126211 M 2013
02032

DMS VEGAS NON STOP DOROFTEI SORIN 25/03/2023
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126174 M 2013
02033

store.safe SC OPENVISION DATA SRL 25/03/2023

126353 M 2013
02063

ENTREE SC ENTREE SIB SRL 26/03/2023

126361 M 2013
02064

MAGELLAN SC D-TOYS SRL 26/03/2023

126359 M 2013
02065

BATALIE NAVALA SC D-TOYS SRL 26/03/2023

126193 M 2013
02082

ELECTROMAG SC IMPACT INTERNATIONAL SRL 26/03/2023

126910 M 2013
02056

SmilePass ALEXANDRU SORIN 26/03/2023

159895 M 2013
02080

Vita Dent Asellus RADU VLADIMIR OPREA 26/03/2023

130609 M 2013
02076

FĂT-FRUMOS VLADIMIR CARAUŞ 26/03/2023

125966 M 2013
02083

MAX ADVENTURES Unilever IP Holdings B.V. 26/03/2023

126331 M 2013
02060

Fitness Sinergetic DANIEL CONSTANTINESCU 26/03/2023

126446 M 2013
02075

PREDATORR Romanian
National Study On The
Prevalence of Diabetes,
Prediabetes, Overweight

and Obesity, Dyslipidemia,
Hyperuricemia and

Cronic Kidney Disease

SOCIETATEA ROMANA DE DIABET,
NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

26/03/2023

126036 M 2013
02081

SC PAJO HOLDING SRL 26/03/2023

125662 M 2013
02072

CAR INFO CARD LVG HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
SRL

26/03/2023

127059 M 2013
02077

BONNIE & CLYDE
advertising studio

SC BONNIE & CLYDE ADVERTISING
SRL

26/03/2023

125701 M 2013
02073

CREŞTEM IDEI AMIHAIESI CATALINA-MARIA 26/03/2023

126238 M 2013
02078

SC HEIDI CHOCOLAT SA 26/03/2023

126075 M 2013
02079

totul despre raw Poveşti
şi inspiraţie. Fără foc

SC INCOMMUNICA SRL 26/03/2023

125902 M 2013
02044

MODFLOOR Încet...dar
sigur !!! PRO-MAC

AMAIREH MOH'D 27/03/2023
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172394 M 2013
02128

iLoanU GARANTI BANK S.A. 27/03/2023

125900 M 2013
02042

ECOFLOOR Încet...dar
sigur !!! PRO - MAC

AMAIREH MOH'D 27/03/2023

126402 M 2013
02099

Giusto ROMAQUA GROUP SA 27/03/2023

126403 M 2013
02098

Giusto Natura ROMAQUA GROUP SA 27/03/2023

132279 M 2013
02100

IVORY CLINICA DENTFIX SC DENT FIX TRADING SRL 27/03/2023

128457 M 2013
02112

Chopper Academy Romania
RIDE ON OPEN ROAD MC

ASOCIATIA CHOPPER ACADEMY MC 27/03/2023

126304 M 2013
02101

KOBER CAMELEON SC KOBER SRL 27/03/2023

144745 M 2013
02093

TACTICA OUTDOOR SC VIPER SPIRIT SRL 27/03/2023

125938 M 2013
02119

ICDA BUCUREŞTI VI-FORT SC INSTITUTUL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA
SA

27/03/2023

126080 M 2013
02103

NSS SC NORTH STAR SHIPPING SRL 27/03/2023

125978 M 2013
02120

HOFIGAL SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA 27/03/2023

125899 M 2013
02118

COLESTEROL-
STOP OLEOMET

SC OLEOMET-SA SRL 27/03/2023

126270 M 2013
02094

nells BY NELMAR SC NELMAR SRL 27/03/2023

126046 M 2013
02121

ARBIO Romanian Association
of Biomass and Biogas

ASOCIATIA ROMANIAN ASSOCIATION
OF BIOMAS AND BIOGAS (ARBIO)

27/03/2023

126393 M 2013
02104

DONA NINA pur
şi simplu gourmet

SC INTERCOMFILM DISTRIBUTION
SRL

27/03/2023

126047 M 2013
02122

ARBIO Asociaţia Română
de Biomasă şi Biogaz

ASOCIATIA ROMANIAN ASSOCIATION
OF BIOMAS AND BIOGAS (ARBIO)

27/03/2023

128842 M 2013
02095

SC DI HAO INTERNATIONAL IMPEX
SRL

27/03/2023

135171 M 2013
02096

Salad Box SC LUNCH BOX SRL 27/03/2023

126094 M 2013
02097

DP DORINA PALACE GHITE SORIN VOICU 27/03/2023
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141209 M 2013
02107

BUSE SC BUSE GAZ SRL 27/03/2023

125737 M 2013
02114

YOLANS SC YOLANS COM SRL 27/03/2023

126112 M 2013
02117

fabricademagie SC OMNIA SRL 27/03/2023

126048 M 2013
02123

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
DE BIOMASĂ ŞI BIOGAZ

ASOCIATIA ROMANIAN ASSOCIATION
OF BIOMAS AND BIOGAS (ARBIO)

27/03/2023

126049 M 2013
02124

ROMANIAN ASSOCIATION
OF BIOMASS AND BIOGAS

ASOCIATIA ROMANIAN ASSOCIATION
OF BIOMAS AND BIOGAS (ARBIO)

27/03/2023

126141 M 2013
02108

ito Ito Industries International SC ITO INDUSTRIES INTERNATIONAL
SRL

27/03/2023

126394 M 2013
02109

KRON EVENT SC KRON EVENT & DECORATION
SRL

27/03/2023

125901 M 2013
02043

F MODFLOOR Încet...dar
sigur!!! AMAIREH GRUP

AMAIREH MOH'D 27/03/2023

125903 M 2013
02045

ECOFLOOR Încet... dar
sigur!!! AMAIREH GRUP

AMAIREH MOH'D 27/03/2023

126740 M 2013
02092

Micolino SC TWINSIGHT SRL 28/03/2023

126532 M 2013
02057

ŞAKAL Security SC ŞAKAL SECURITY SRL 28/03/2023

127343 M 2013
02149

VECHEA FARMACIE
TRADITIE DIN 1975

SC ANAGALLIS SRL 28/03/2023

126043 M 2013
02150

SOLUŢII LA CHEIE
PENTRU RETAIL!

SC MAGISTER SOFTWARE SRL 28/03/2023

125119 M 2013
02158

SANTA LUCIA SC ASIL SRL 28/03/2023

125611 M 2013
02159

LUPERO SC TECSA BUSINESS SRL 28/03/2023

126040 M 2013
02151

VREI SA AI UN
MAGAZIN INTELIGENT?

SC MAGISTER SOFTWARE SRL 28/03/2023

126074 M 2013
02161

amc ANA MARIA CORNEA ANA MARIA DANIELA CORNEA 28/03/2023

129218 M 2013
02169

KRAUTER REMEDIUM
Untul Pământului Life Care

SC LIFE CARE CORP SRL 28/03/2023

136396 M 2013
02170

GENTLEMAN SC SPERANTA CONCEPT SRL 28/03/2023

172581 M 2013
02171

RODINA SC SPERANTA CONCEPT SRL 28/03/2023
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126595 M 2013
02152

prodplast fondat în 1957 SC PRODPLAST SA 28/03/2023

126926 M 2013
02163

ALGAMAX SC FITOSERV SRL 28/03/2023

126175 M 2013
02173

CCI CEIDAIJEWELRY SC YELOW IMPACT SRL 28/03/2023

154771 M 2013
02164

Deroni ISI SAL OFFSHORE 28/03/2023

126176 M 2013
02175

JJHJ Jewelry Jin Hui Jewelry SC YELOW IMPACT SRL 28/03/2023

127744 M 2013
02155

a'pettit FAST FOOD SC CRISBUS SA 28/03/2023

125951 M 2013
02148

Henri AIRPORT PLAZA ALPHA ROCAS SA 28/03/2023

130842 M 2013
02147

NATURISSIMO DAMIR ELENA INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

28/03/2023

126178 M 2013
02176

R ROROCK JEANS SC YELOW IMPACT SRL 28/03/2023

125234 M 2013
02157

Venice SC VENICE GALLERY SRL 28/03/2023

126618 M 2013
02139

ZEC-ZIUA EŞARFELOR
COLORATE

FUNDATIA NOUA GENERATIE 28/03/2023

126617 M 2013
02140

FABRICA DE ZÂMBETE FUNDATIA NOUA GENERATIE 28/03/2023

125926 M 2013
02142

MANUFACTURO SC MANUFACTURO MEDIA SRL 28/03/2023

126802 M 2013
02145

AEGRM arhiva electronică
de garanţii reale mobiliare

BARA A. CIPRIAN - CABINET DE
AVOCAT

28/03/2023

125230 M 2013
02160

BUBUmic SC ATEMPORA LEAD SRL 28/03/2023

127943 M 2013
01952

Fenice MEDITERRANEAN &
LEBANESE RESTAURANT

SC FADIS TIME SRL 28/03/2023

146114 M 2013
02177

Class&club RAIFFEISEN BANK SA 29/03/2023

135413 M 2013
02178

Viaţa fără cash RAIFFEISEN BANK SA 29/03/2023

128098 M 2013
02207

Covalact de Ţară.Prea
bun.Prea ca la ţară

SC COVALACT SA 29/03/2023

133008 M 2013
02190

LITHOS PREVENT Biohealth Italia S. r. l 29/03/2023
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125780 M 2013
02179

Smart banking RAIFFEISEN BANK SA 29/03/2023

125620 M 2013
02182

Valentina Vidraşcu VALENTINA VIDRAŞCU 29/03/2023

129623 M 2013
02189

LITHOS DISSOLVE Biohealth Italia S. r. l 29/03/2023

131772 M 2013
02180

Studentbank RAIFFEISEN BANK SA 29/03/2023

124430 M 2013
02191

SOBRANIE THE TASTE
OF LUXURY SINCE 1879

JT INTERNATIONAL SA 29/03/2023

126275 M 2013
02209

REGALIA ROME SC COMAUTOSPORT SRL 29/03/2023

125522 M 2013
02183

BIXTONIM desfunda
nasul REPEDE si BINE!

SC BIOFARM SA 29/03/2023

125911 M 2013
02192

URSUS COTTON PUB SC URSUS BREWERIES SA 29/03/2023

126387 M 2013
02193

BERARIA CIUCAS SC URSUS BREWERIES SA 29/03/2023

126037 M 2013
02205

LA PROVINCIA SC AVICARVIL SRL 29/03/2023

126009 M 2013
02198

LA FESTA -
DESCHIDE-ŢI MINTEA

GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 29/03/2023

125523 M 2013
02184

BIXTONIM XYLO desfunda
nasul MULT si BINE!

SC BIOFARM SA 29/03/2023

128116 M 2013
02211

SUPERPOT SC ABS NORTH BETTING SRL 29/03/2023

126247 M 2013
02194

ASOCIATIA DE
ALGEZIOLOGIE

DIN ROMANIA AAR

ASOCIATIA DE ALGEZIOLOGIE DIN
ROMÂNIA

29/03/2023

126062 M 2013
02199

SECPRAL SC SECPRAL COM SRL 29/03/2023

129096 M 2013
02185

MASKrym SC SOLARTIUM GROUP SRL 29/03/2023

126248 M 2013
02195

CONGRESUL NATIONAL
DE DURERE by AAR

ASOCIATIA DE ALGEZIOLOGIE DIN
ROMÂNIA

29/03/2023

126444 M 2013
02213

ARTOIL DISTRIBUITOR
PRODUSE PETROLIERE

SC ARTOIL SRL 29/03/2023

129098 M 2013
02186

RALIVIA SC SOLARTIUM GROUP SRL 29/03/2023
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126257 M 2013
02200

PLATINIA SC IMO-TRUST SRL 29/03/2023

126716 M 2013
02214

CRAFT WORLDWIDE Craft Worldwide, LLC 29/03/2023

151704 M 2013
02215

100% PERSONAJE Universal City Studios LLC 29/03/2023

126581 M 2013
02196

Top Battery SC TOP BATTERY SRL 29/03/2023

131338 M 2013
02201

Dulce ROMÂNESC SC SIMONGRIG SRL 29/03/2023

129099 M 2013
02187

MASK PLUS SC SOLARTIUM GROUP SRL 29/03/2023

126895 M 2013
02208

ROMANIA Eagle TEAM
SECURITY TIMISOARA

SC EAGLE TEAM SECURITY SRL 29/03/2023

127286 M 2013
02202

Fresh Tea SC INTERMARK SRL 29/03/2023

128097 M 2013
02206

Covalact de Ţară. Prea
bun. Prea ca la ţară

SC COVALACT SA 29/03/2023

126346 M 2013
02203

De MIRA SC MIRANOR CONFECTII SRL 29/03/2023

129104 M 2013
02188

MASK SC SOLARTIUM GROUP SRL 29/03/2023

126083 M 2013
02204

KASTILIO Door
industry leader

SC SELECT DOORS CASTILIO SRL 29/03/2023

155530 M 2013
05104

UPC Phone Liberty Global Europe Holding B.V. 19/03/2023

177896 M 2021
02380

BLUE SHIELDS BOGDAN CIOROIANU 23/03/2023
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ERATĂ

Dintr-o eroare materială modificarea de schimbare a reprezentării a fost publicată
incorect, identic cu cea iniţială, sub denumirea de AGRO TRADING INTEL SOLUTIONS.
Varianta corectă, rezultată în urma modificării fiind AGRO TRADING. 

MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA JURIDICĂ A MĂRCILOR
SCHIMBARE REPREZENTARE

Cu privire la publicarea modificării neesentiale asupra mărcii figurative, individuale, AGRO
TRADING, având număr de depozit M 2022 01890, titular AGROTRADING INTELIGENT
SOLUTIONS S.R.L., Sat Valea Călugărească, Strada Eforiei, nr. 1, bl. 2, et. 3, ap. 2,
Jud. Prahova, Comuna Valea Călugărească, România, vă comunicăm următoarele:
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- 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.

12. DIVERSE



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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