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Cereri Mărci publicate în 16/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03233 09/05/2022 MAG AUTOMOTIVE PRO

DISCOUNT S.R.L.
VENTOO

2 M 2022 03241 09/05/2022 IONEL SPĂTARU ASOCIAȚIA PENTRU
SIGURANȚĂ URBANĂ ȘI
MEDIERE

3 M 2022 03242 09/05/2022 IVANA FLORENTINA CAROL FASHION

4 M 2022 03243 09/05/2022 THE TEACHER WITHIN S.R.L. PROFESORUL din TINE

5 M 2022 03244 09/05/2022 THE TEACHER WITHIN S.R.L. InIm INSTITUTE

6 M 2022 03245 09/05/2022 ALBION MEDICAL SRL Clinica Albion Medical

7 M 2022 03246 09/05/2022 ASOCIAȚIA ARMONII
LUGOJENE

CONCURS DE INTERPRETARE
PIANISTICĂ CLARA PEIA

8 M 2022 03247 09/05/2022 MIHAI URMĂ Societatea Română de
Radiestezie Radiestezie și
Inforenergetică

9 M 2022 03248 09/05/2022 MIHAI URMĂ Inforenergetica

10 M 2022 03249 09/05/2022 OPTICA MEDICALA MOSNITA
NOUA SRL

OPTICA MEDICALA MOSNITA
NOUA

11 M 2022 03250 09/05/2022 MIHAI URMĂ Ansa radiestezică și raportor
radiestezic

12 M 2022 03251 09/05/2022 MADA COS COMPANY SRL MIAMI SALA DE JOCURI

13 M 2022 03252 09/05/2022 MOSNITA IMOBILIARE 2011
SRL

Moșnița Imobiliare

14 M 2022 03253 09/05/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero EuLax ajuta la reglarea
tranzitului intestinal

15 M 2022 03254 09/05/2022 FILCEA BOGDAN
MOROȚANU DANIEL

ASOCIAȚIA MUNICIPALĂ DE
MNIFOTBAL BUCUREȘTI

16 M 2022 03255 09/05/2022 BOGDAN FILCEA
MOROȘANU DANIEL FLORIN

LIGA PROFESIONISTA DE
DANS SPORTIV

17 M 2022 03256 09/05/2022 AMBROSIE ALEXANDRU MIHAI HOLDA Culegem roadele
impreuna

18 M 2022 03257 09/05/2022 LEA BEAUTY CENTER S.R.L. Lea Beauty Center

19 M 2022 03258 09/05/2022 BORȘARU FLORIN BCheese obraznic de bun

20 M 2022 03259 09/05/2022 QUALITY ENGINEERING AND
INSPECTION SERVICES SRL

QEIS QUALITY ENGINEERING
AND INSPECTION SERVICES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2022 03260 09/05/2022 SANVERO HEALTHCARE

S.R.L.
Sanvero Imunoguard Contribuie
la funcționarea normală a
sistemului imunitar

22 M 2022 03261 09/05/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero CalmoHelp Pentru
relaxare optimă

23 M 2022 03262 09/05/2022 AGRICOLA INTERNATIONAL
S.A.

BRAVITO!

24 M 2022 03263 09/05/2022 ALEXANDRU RADUCANU PREOȚIA LUMINII

25 M 2022 03264 09/05/2022 UPL MAURITIUS LIMITED Fostogas

26 M 2022 03265 09/05/2022 UPL MAURITIUS LIMITED Gasofina

27 M 2022 03266 09/05/2022 SYNGENTA PARTICIPATIONS
AG

ELYSIAN

28 M 2022 03267 09/05/2022 FINE DRINKS STORE SRL Cappuccino

29 M 2022 03268 09/05/2022 LABORATORIOS NORMON,
S.A.

LIDENT

30 M 2022 03269 09/05/2022 ADRIAN KUTTESCH csuki
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(210) M 2022 03233
(151) 09/05/2022
(732) MAG AUTOMOTIVE PRO

DISCOUNT S.R.L., STR. GARII
NR. 28, 14, SC. A, ET. 5, AP. 20,
CAMERA 1, JUDEȚ TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VENTOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 24.17.02;
26.11.01

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

6. Constructii, cladiri transportabile, materiale
pentru construcţii, elemente de construcţie şi
material de construcţii din metal, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
articole de depozitare, din metal, materiale
de construcţie metalice sub formă de piese
metalice, case de grădină, sere, carporturi, locuri
de depozitare pentru biciclete, șoproane pentru
pubele de gunoi, șoproane pentru aparate,
silozuri de compost prefabricate, copertine
prefabricate, protecții solare, adăposturi de
ploaie, părți de construcții, gata de folosit
pentru izolație termică, profile metalice, șine
confecționate din metal şi proptele metalice,

benzi profilate, table, păstăi din metal,
prefabricate pentru construcții supraterane, țevi
și tuburi metalice, racorduri pentru țevi metalice,
coturi de ţeavă, capace pentru ţevi, suporturi
pentru ţevi, accesorii, schele, scări, cabluri și
fire metalice neelectrice, ferestre, uşi, porţi,
garduri, scări, parapete, ferestre de acoperiş,
tocuri pentru ferestre, glafuri de fereastră, tocuri
de usa, cadre, feronerie şi mobilier pentru uşi,
porţi şi geamuri, mânere pentru uşi, mânere de
porți, mânere de fereastră, încuietori pentru uși,
zăvoare de uşi, încuietori pentru porți, zăvoare
pentru porţi, încuietori pentru ferestre, cremone,
uși de garaj metalice, obloane care se pot rula,
jaluzele, cutii de scrisori, articole de fierărie,
încuietori, chei din metal, inele despicate din
metal pentru chei, lacăte, broască cu închidere
automată, articole de fierărie, şuruburi, cuie,
fise, şaibe, conectoare pentru lemn, carabine,
metalice, pivoţi, manşoane, articole de feronerie,
piulițe (inclusiv nedetașabile), arcuri spiralate,
benzi pentru uşi, balamale pentru ferestre,
mânere, mânere pentru uşi, piese componente
de mobilă, capse şi copci, cârlige pentru rufe,
cuier de haine, cârlige pentru prosoape, cuie
pentru fire, fitinguri pentru clădiri, corniere
metalice, articole de fixare, furtunuri, bile de oțel,
dispozitive de fixare în perete, ancore de tavan,
ancore de podea, garnituri pentru bobine, bare
cu filet, menghine, unghiere, cleme pentru tevi,
coliere pentru furtun, capse metalice, conectori
metalici, suporturi metalice, dispozitive pentru
fixarea jardinierelor, fire metalice sub formă de
legături pentru plante, spaliere pentru plante
cățărătoare, componente laminate, turnate sau
topite, metale obișnuite, metal extensibil, sârmă
laminată, oţel rotund, oțel plat lat, oțel sub formă
de bară, oțel profilat, plase din sârmă de fier,
suporturi de flanşe late, oţel pentru ranforsare,
plasă din sârmă sudată, bare de armare, fier-
beton şi suporturi din fier, produse și covorașe
discontinue, tablă groasă, tablă finisată, cabluri,
dale de pardoseală, dale, placă, din metal,
seifuri, seifuri (metalice sau nemetalice), casete
pentru bani, butoiaşe, găleţi, coşuri şi inele,
clopote, sonerii de hol (sonerii de ușă),
grilaje, capace pentru puţuri de lumină, cabluri,
cabluri, sfori, lanţuri din metal sau predominând
metalele, indicatoare metalice, neluminoase,
materiale de fixare, conducte de scurgere
pentru apa pluvială, burlane, construcţie de
rigole, canalizare, canale de scurgere, scurgeri
pluviale, burlane de apă de ploaie, gratii pentru
zapada, scări acces acoperiş, scări de acoperiş,
învelitori de acoperiș, cornișe, ţigle, garnituri
pentru mobile din metal, panouri din metal,
coșuri pentru scule, din metal, cutii de scule,
cărucioare pentru ateliere, cutie metalică plină
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cu scule, grătare pentru ștergerea vopselei,
paravane pentru dusuri din metal, pereți
separatori pentru cabine de baie, din metal,
pereți transparenți, prefabricați, din metal sau din
metal în combinație cu plastic sau cu sticlă, pereţi
glisanţi, pereţi pliabili, uși și geamuri pentru săli
de duș și de baie sau pentru sere, coșuri atârnate
pentru dușuri, mânere de perete, mânere
de baie, suporturi pentru furtunuri, garduri,
montanţi, garduri împletite, sârmă de bobinare
(elemente de tensionare), stâlpi pentru cort,
cârlige pentru corturi, elemente de fixare pentru
corturi, rezervoare de combustibil, rezervoare
de apă proaspătă, rezervoare de apă uzată
din metal, mese de lucru metalice, tambure de
cablu (neelectrice), aliaje de sudură, tije metalice
pentru lipire şi sudare, role metalice, rotile pentru
mobilă, containere şi cufere, în special recipiente
pentru depozitarea de pachete și colete pentru
ridicare de către destinatari, recipiente pentru
depozitarea de pachete și colete pentru ridicare
de către destinatari, toate produsele menționate
anterior predominând metalele, inele metalice
pentru bătut la uși, mânere de baie şi mânere de
duș din metal, elemente de captare a mirosurilor,
din metal, acumulatoare de apă de ploaie, din
metal, butoaie de metal pentru stocarea apei
de ploaie, iazuri prefabricate, din metal, placute
de inmatriculare pentru autovehicule, metalice,
ancore, lanţuri de ancoră, scari metalice,
piese si accesorii pentru bunurile mentionate
anterior in masura in care nu sunt cuprinse
in alte clase, placute de inmatriculare pentru
vehicule, piscine (structuri), structuri de cladiri
utilizate in agricultura sau horticultura, materiale
de constructie si elemente de constructie,
conducte si tuburi (niciunul dintre aceste produse
nefiind tuburi de boiler sau componente de
masini), conducte de cupru, fitinguri pentru
furtunuri, sârme din oţel, benzi metalice, table
laminate, profiluri, cabluri (neelectrice), fire
(neelectrice sau pentru siguranţe), case de
bani (seifuri), cutii de siguranta metalice, inele
de chei, brelocuri pentru chei, cutii pentru
unelte, din metal, piuliţe, articole de fixare,
nituri, şuruburi, şuruburi cu suprafaţa frontală
concavă, opritoare, truse de scule, coliere
pentru furtun, cleme de cabluri, rulouri din
metal, dispozitive de blocat pentru usi, şarniere,
cârlige, cuie, agenţi de sudură, chei brute, scări,
montanti, garduri, rogojine, grilaje pentru uşi
şi garnituri pentru mobilier, toate din metale
comune, clopote, rezervoare, incuietori, jaluzele
din otel, jaluzele din metal, dispozitive de fixare,
chei si articole de feronerie, supape pentru
conductele de apă, cadre metalice pentru sere,
sere transportabile metalice, sere prefabricate
(metalice), spaliere metalice, acoperisuri, mufle,

fitinguri de compresie, margini de podele, bare
de susţinere, fâşii de izolaţie contra condiţiilor
meteo, izolaţii, instalaţii de conducte, distribuitor
pentru prosoape de hârtie, panouri de afisaj, porţi
de garaj, instalaţii pentru transportul gazului,
suruburi metalice, legaturi metalice, şuruburi
de tip ancoră cu filet, carlige, ancore, piuliţe,
articole de fixare, nituri, bare cu filet, agrafe
şi ancore, ţevi (metalice) pentru construcţii,
şaibe, borne şi conexiuni metalice de cablu,
elemente de închidere a clemelor pentru
ţevi metalice, şarniere metalice, zavoare din
metal, blocuri de asamblare metalice pentru
asamblarea mobilei, imbinari metalice, scări
metalice, cleme metalice de siguranţă de uz
comercial şi industrial, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru uşi, geamuri şi mobilier,
incuietori nemetalice, inele d metalice, şuruburi
cu ureche, cuie, insigne, stifturi metalice,
sârmă sub formă de bobină, feronerie metalică,
respectiv închizători cu filet, şuruburi fără
filet, şarniere, zăvoare, mânere şi închizători
pentru uşi, geamuri şi mobilier, supape si
cilindri, feronerie pentru ranforsare şi susţinere,
respectiv braţe pentru rafturi metalice, cleme
pentru colţuri metalice, plăci pentru reparaţii
metalice, plăci în formă de t metalice, plăci
metalice, suporturi şi cleme angulare pentru
construcţia de clădiri, armături şi garnituri
metalice, cabluri metalice neelectrice pentru
conexiune, cutii de siguranţă (seifuri), casete
pentru stocare, metale comune și aliajele
lor, materiale de constructii metalice, clădiri
transportabile din metal, materiale metalice
pentru calea ferata, cabluri și fire neelectrice din
metal comun, articole mici de feronerie metalica,
cutii de scrisori, scări din metal, cutii de scule
din metal, clopote, schele metalice, țevi și țevi
din metal, seifuri, produse din metal comun
necuprinse în alte clase, coșuri de fum din metal
și părțile lor constitutive, minereuri.
9. Automate și piese ale acestora pentru
distribuire de colete și pachete, (terminale
automate pentru preluare poștală sau prin
curier), aparate și instrumente, precum și
dispozitive de reglare geodezice, nautice,
fotografice, optice, de cântărire, de măsurare,
de detectare, de monitorizare, de semnalizare,
de control si de reglare, magneti, aparate
de navigaţie, orientare şi localizare, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, aparate, cabluri și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, componente, cabluri și fire electrice
și electronice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, aparate şi instrumente de
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monitorizare, instalare de alarme, senzori de
mișcare, detectoare de fum, scule și aparate
electrotermice, dispozitive electrice de lipit şi
de sudură, regulatoare (variatoare) electrice de
lumină, disjunctoare, siguranțe electrice, cutii de
siguranțe electrice, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, indicatoare de pierderi de
electricitate, convertizoare electrice, prize, fişe şi
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
comutatoare, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, materiale de fixare pentru cabluri
electrice, tambure de cablu electric, higrometre
aparate de comutare, panouri de distribuţie,
tablouri electrice de comandă, colectoare,
închizătoare, convertoare de tensiune, bobine,
baterii reincarcabile, ambreiaje, transformatoare
electrice, buzere, sonerii pentru uşă, magneți,
hidrometre, higrometre, inductoare, cabluri
coaxiale, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, instrumente de nivelare, aparate
de măsură de precizie, lase rotativ şi
lasere cu nivelare automată, balanțe, tuburi
acustice, diafragme (acustică), instrumente de
identificare a sunetelor, aparate pentru indicarea
temperaturii, termometre, aparate de reglare a
temperaturii, maşini de calculat şi instrumente de
procesare a datelor, extinctoare, instalatii solare,
şi anume colectoare solare pentru generare
de electricitate precum și module solare,
panouri solare, instalaţii fotovoltaice, instalatii
audio si video, instalatii de antene, instalații
de telefonie și de satelit, radiouri, aparatură
audio şi video, telecomenzi radio, comutator
cu telecomandă, baterii (de unică folosință și
refolosibile) și acumulatori, acumulatori pentru
scule, încărcătoare de acumulatori, tester de
linii electrice, stilouri testere pentru tensiune
electrică, fişe de conectare (electricitate), surse
de alimentare universale, material electric pentru
instalaţii, tambururi de cablu, detectoare de
rețele, calculator de bicicletă, aparate pentru
stabilirea poziției, aparate geodezice, nivele
cu plumb, metri, calibre reglabile, nivele cu
bulă de aer, aparate pentru controlul apei,
comutatoare orare automate, dispozitive de
calculat, stative pentru aparate de măsură,
trepiede pentru aparate fotografice, telecomenzi
pentru selfies, tije telescopice, date pe suporturi
magnetice, compact discuri, dvd-uri, memorii
usb, baterii externe, dispozitive de control
și reglare pentru tehnologia ventilației și a
aerului condiționat, echipamente de protecție
și siguranță, îmbrăcăminte de protecție pentru
lucru (pentru protecție împotriva accidentelor sau
lezionării), ochelari de protecţie, încălțăminte de
protecție, manusi de siguranta, manusi de lucru,
articole de protecție care servesc la acoperirea
capului, ochelari de lucru, genunchiere, protecţia

respiraţiei, protecția capului, îmbrăcăminte de
protecție tăiată, lentile filtru de sudura, măşti
de sudură, sisteme de siguranță personală, şi
anume curele de protecție împotriva căderii,
fire de siguranţă, aparate si instrumente
electronice de instruire si didactice, pături
de supraviețuire, mănuși dotate cu senzori,
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, baterii reincarcabile şi
incarcatoare, rigle (instrumente de măsură),
lămpi de semnalizare, lămpi de avertizare, baterii
pentru automobile, rucsacuri pentru echipament
foto, genti pentru aparate de fotografiat si
camere de luate vederi, etuiuri din piele pentru
instrumente de măsurat, benzi reflectorizante,
benzi reflectorizante, fcasete video, software
de calculator pentru decoraţiuni interioare şi
pentru grădină, instalaţii şi publicaţii cu desene
în format electronic furnizate online din baze
de date şi site-uri web furnizate pe internet,
aparate şi instrumente telefonice, de măsurare
şi de verificare (control), roţi de măsurare,
aparate si dispozitive de stingere a incendiilor,
alarme acţionate de fum, avertizoare de
incendiu, detectoare de căldură, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva rănirii sau accidentării,
conductoare de electricitate, cabluri şi mufe,
prize si fise, baterii, baterii reincarcabile, baterii
pentru scule actionate electric, încărcătoare,
sisteme de testare a circuitului electric, contoare,
cronometre, camere video de supraveghere,
dispozitive de securitate pentru calculatoare,
alarme antiefractie, sonerii de uşă, electrice,
dispozitive pentru introducerea datelor, prize
cu comutator, aparate de teleghidaj, unităţi de
control de larg consum, cronometre electronice,
conuri de trafic, limitatoare de viteză, termometre
cu infraroşu, detectoare, termostate de cameră,
masti de fata, cizme de siguranţă, căşti,
echipament de protectie, hamuri de siguranta,
aparate de respirat, altele decât cele de uz
medical, pături ignifuge, cabluri de demaror
pentru motoare, sonde, siguranţe, întrerupătoare
de curent, dispozitive de comunicare a
poziţiei, aparate și instrumente științifice, de
cercetare, de navigație, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, temporizatoare (pentru
camerele de luat vederi și aparatele de
fotografiat), ochelari, lupe (optică), cântare de
bucătărie, pahare gradate, pluviometre, aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, stocarea, reglarea și controlul
distribuției sau utilizării curentului electric, cabluri
electrice, cabluri electronice, alimentatoare
pentru acumulatoare, încărcătoare fără fir,
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aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, redarea și prelucrarea de sunet,
imagine sau date, cabluri usb, cabluri cu
manșon, microfoane, căști, divizoare de
semnale, camere web, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, medii înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
goale, suporturi de înregistrare de imagine,
sunet şi date, magnetice, sub formă de disc
şi optice, mecanisme care funcționează cu
monede, case de marcat, maşini de calculat,
calculatoare şi periferice pentru calculatoare,
mouse (periferice de calculator), suporturi de
mouse, creioane electronice (pentru unități de
afișaj vizual), costume de scafandru, măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi
înotători, mănuşi pentru scafandri, aparatură
pentru respirare pentru înot subacvatic, aparate
de protecție pentru prevenirea accidentelor sau
rănirilor, îmbrăcăminte de siguranță de mare
vizibilitate, huse, genți, geamantane și etuiuri
special adaptate pentru articolele menționate
anterior.
12. 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 postcombustie pentru motoare de vehicule
terestre, dispozitive de propulsie pentru vehicule,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, lanțuri cu role 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 diesel pentru vehicule
terestre, motoare electrice cu angrenaje pentru
vehicule terestre, motoare electrice pentru
automobile, motoare electrice pentru vehicule
terestre, motoare liniare pentru vehicule terestre,
motoare pentru automobile, motoare termice
pentru vehicule terestre, servomotoare pentru
vehicule terestre, ambreiaje pentru vehicule
terestre, angrenaje cu roți pentru vehicule
terestre, angrenaje față, angrenaje de transmisii
pentru vehicule terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
arbori cardanici pentru vehicule, arbori de
transmisie pentru vehicule terestre, arbori flexibili

pentru vehicule terestre, arbori pentru vehicule
terestre, arcuri amortizoare pentru automobile,
arcuri de suspensie pentru autovehicule, arcuri
elicoidale (componente ale sistemului de
suspensie pentru vehiculele terestre), arcuri
lamelare (piese de suspensie pentru vehicule
terestre), amortizoare pentru automobile, șasiuri
pentru automobile, automobile și elemente
de structură ale acestora, bare de torsiune
pentru automobile, bare de torsiune pentru
suspensia vehiculelor terestre, bare de torsiune/
stabilizatoare (componente pentru suspensia
vehiculelor terestre), bare pentru portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, brațe pivotante
(piese de vehicule), butuci din spate pentru
vehicule, butuci frontali pentru vehicule, cabluri
de ambreiaj (componente ale motocicletelor),
cabluri de frână (componente ale motocicletelor),
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
motoare pentru vehicule, caroserii pentru
autovehicule, caroserii pentru remorci, 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 camioane, componente
pentru caroseria vehiculelor, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, convertizoare de cuplu
pentru automobile, cuplaje de angrenaj pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru arbori pentru
vehicule terestre, cuplaje pentru utilizare cu
ambreiaje 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 (componente
ale vehiculelor 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 (piese de motociclete),
discuri de frână pentru motociclete, discuri de
frână pentru vehicule terestre, discuri pentru
lagăre axiale de ambreiaj pentru vehicule
terestre, dispozitive adaptate de fixare a pieselor
de automobile de caroseria automobilelor,
dispozitive antiderapante pentru anvelope de
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autovehicule, dispozitive de control de transmisii
pneumatice pentru vehicule terestre, dispozitive
de cuplare utilizate pentru autovehiculele
terestre, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, etriere de frână (piese de motociclete),
etriere de frână pentru vehicule terestre, frâne
de direcție, frâne hidraulice pe disc, frâne pentru
vehicule cu motor, frâne pentru vehicule terestre,
frână cu saboți pentru vehicule terestre, garnituri
de frână pentru vehicule terestre, garnituri
inelare pentru rezervoare de combustibil pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru centuri de
siguranță pentru scaune de automobile, joystick-
uri pentru vehicule, 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), leviere
de frână pentru vehicule, îmbinări universale
pentru vehicule terestre, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, 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, motoare cu angrenaje
pentru vehicule de teren, mânere de schimbător
de viteză pentru vehiculele terestre, mânere
pentru portiere de automobile, nuci de rotire
a volanului pentru automobile, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare de interior,
oglinzi retrovizoare laterale pentru vehicule,
organizatoare pentru mașină, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de mașină, osii (piese pentru vehicule terestre),
osii de remorcă, osii pentru sisteme de
suspensie cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie pneumatice
ale vehiculelor, osii pentru suspensii cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii și arbori cardanici
pentru autovehicule, panouri adaptate pentru
caroserii de vehicule, panouri de acoperiș pentru
vehicule terestre, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, panouri de

portiere pentru vehicule terestre, panouri de ușă
pentru vehicule, parbrize, pedale de frână pentru
vehicule, perne pentru scaune de vehicule
terestre, piese de transmisie de putere (altele
decât curelele) pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, piese ornamentale de interior pentru
automobile, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbiciclete,
portschiuri pentru vehicule, portschiuri pentru
automobile, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vagoanele de cale ferată, protectoare
pentru faruri, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru capotă
ca părți structurale de vehicule, protecții pentru
jenți de vehicule, rezervoare metalice (piese
de vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate ale mecanismului de acționare
(piese de vehicule terestre), roți dințate pentru
motoare de vehicule terestre, rulmenți cu bilă
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
automobile, scaune auto pentru copii, șasiuri
de motor, pentru vehicule terestre, șasiuri
de remorci pentru vehicule, schimbătoare de
viteze, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, schimbătoare
de viteză 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 transmiterea
puterii la vehiculele terestre, sisteme de
angrenaj pentru vehiculele terestre, sisteme
de frânare pentru vehicule terestre, sisteme
de suspensie pentru automobile, sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), suporturi pentru
pahare, adaptate pentru autovehicule, suporturi
pentru plăcuțe de înmatriculare, suporturi
pentru remorcă, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, suspensii pentru roți, tablouri de
bord pentru automobile, tambururi de frână
pentru 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 putere pentru vehicule terestre,
transmisii diferențiale pentru vehicule terestre,
transmisii hidraulice pentru vehicule terestre,
transmisii mecanice pentru vehicule terestre,
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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, uși de portbagaj, volane
(componente ale vehiculelor), volane pentru
vehicule., huse de protecție pentru chei auto,
huse de protecție pentru volane, huse de
protecție pentru chei auto, trepte de atașare la
vehicule terestre.
17. Materiale de izolare, de etanșare, tip
barieră, de călăfătuire, de sigilare, de ambalare
și izolante, garnituri de etanșare, materiale
de etanșare și filtre, spumă pentru montaj,
produse de etanșare a rosturilor, inclusiv de
mase de etanșare siliconice și acrilice, izolaţii
pentru construcţii, în special stratificări groase
bituminoase, şlamuri de etanşare, folii elastice,
materiale spumă, în special spume de poliuretan,
material izolant din vată minerală, polistiren
expandat, polistiren extrudat, benzi de etanșare,
tencuială pentru izolare, garnituri de etanșare,
material pentru căptuşire şi etanşare, materiale
pentru etanșare, ermetizare și izolare pentru
construcții, în special materiale termoizolante
pentru izolarea clădirilor și pentru fațade
de clădiri și acoperișuri, mase de nivelare
(material izolant), tencuieli izolante, materiale
de izolare pentru interior, sisteme termoizolante
constând din izolație și straturi portante pentru
tencuială, în special cu țesătură, folii și
prelate pentru construcții, pentru construcții de
iazuri, construcții de acoperișuri, folii contra
aburilor, bariere contra vaporilor, șine pentru
fundații, folii izolante pentru pereți, benzi
pentru tensionarea inferioară a acoperișurilor,
învelişuri de etanşare acoperişuri, plăci din
bitum, benzi tip barieră pentru ziduri, conducte,
țevi, tuburi, furtunuri și racorduri flexibile,
inclusiv supape, nemetalice, articole și materiale
pentru izolare contra apei și umezelii, pentru
termoizolare, pentru electroizolare, pentru
fonoizolare, materiale pentru absorbţia şocurilor
şi de etanşare, amortizoare de vibraţii, învelitori
şi huse, materiale de filtrare sintetice, cauciuc,
gutapercă, gumă, statui şi lucrări de artă, şi
anume insigne decorative din mică, obiecte
decorative din cauciuc (embleme), figurine
din cauciuc, folii de plastic decorative sub
formă de semifabricate, folii din plastic de uz
agricol, pentru prevenirea formării buruienilor,
destinate utilizării în horticultură, destinate
utilizării în silvicultură, destinate utilizării în
agricultură, folii pentru construcții de sere,
polietilenă pentru acoperirea solului, peliculă
pentru acoperire cu compost, folii din polietilenă
pentru acoperiri, pentru așezare pe soluri pentru
combaterea buruienilor, pentru tensionarea

cadrelor de construcții de grădină, pentru
tensionarea cadrelor de construcții agricole,
pentru acoperirea plantelor, pentru acoperirea
semințelor, spumă pentru aranjarea florilor în
ghivece, elastice, benzi adezive, benzi și filme,
benzi de marcare, chituri de acoperiş, materiale
de etanşare pentru amenajarea interioară a
construcţiilor, mase pentru umplerea fisurilor,
chituri pentru imbinari, rosturi, izolaţii pentru
ferestre şi uşi, materiale de etanșare din vată
minerală și din polistiren extrudat, materiale
izolante de orice fel, materiale de construcţii
care absorb zgomotul, reglează zgomotul şi
reflectă zgomotul, plăci termoizolante, folii
pentru geamuri de vehicule și clădiri, folii
reflectorizante, materiale de izolare din materii
prime regenerabile, materiale pentru etanșare,
închidere cu câlți/in și pentru izolare, materiale
neţesute pentru izolare, lână de sticlă și țesături
din fibră de sticlă pentru izolații, furtunuri flexibile,
nemetalice, spume poliuretanice, spumă de
montaj, pulverizatoare de silicon, spumă pentru
fonoizolare, conducte (nemetalice), conducte
flexibile nemetalice, materiale de etanşare,
saltele izolante, pâslă pentru izolații, țesături
termoizolante, vopsele izolatoare, folii metalice
izolante, țesături izolante, mănuși izolante,
materiale de călăfătuire și materiale de izolare
în formă lichidă, solidă sau păstoasă de uz
sanitar și/sau pentru etanșarea și izolarea de
ferestre și uși, rosturi de zid și acoperișuri,
racorduri de țevi nemetalice, folii reflectorizante
pentru fixarea la vehicule, compuși pentru
umplerea îmbinărilor, țevi pentru stropit (udat),
vopsele izolatoare, grunduri de impregnare,
în special, stratificări izolante bituminoase,
folie de mascare, ambalaj din cauciuc,
ambalaje de protecție de cauciuc, recipiente
industriale din cauciuc pentru ambalare, săculeți
(învelitori, cutii) pentru ambalaj, din cauciuc,
folii suflate (altele decât cele pentru ambalat),
ambalaje din cauciuc (amortizare și umplutură),
dopuri din cauciuc (pentru recipiente de
ambalare industrială), saci din ebonită pentru
împachetare, folii flexibile din plastic, altele
decât cele pentru ambalat, peliculă din plastic
pentru impermeabilitate (alta decât cea pentru
ambalat), folii din poliester (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), pungi din
cauciuc pentru ambalarea mărfurilor (plicuri sau
săculețe), capace din cauciuc (pentru recipiente
industriale de ambalat), folii din polietilenă (altele
decât cele pentru împachetat sau ambalat),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
pelicule din clorură de polivinil (altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat), benzi de
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ambalare adezive, altele decât cele pentru uz
casnic sau papetărie, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), benzi adezive
pentru ambalare, nu pentru papetărie, nu de
uz medical sau casnic, materiale plastice sub
formă de mulaje pentru utilizare ca materiale
pentru căptușit în ambalare, benzi autoadezive
pentru ambalat, nu pentru papetărie, și nu
de uz medical sau casnic, materiale plastice
sub formă de fulgi pentru utilizare sub formă
de materiale de căptușit în ambalare, pelicule
din materiale plastice, altele decât cele pentru
ambalaje, învelitori din vinil pentru exterioare
de vehicule, folie de polipropilenă, alta decât
cea pentru împachetat, peliculă de poliuteran,
alta decât cea pentru ambalare, folie din plastic
pentru împachetare, protecție sau umplere (alta
decât cea folosită pentru ambalare), folie din
acetat de celuloză utilizată ca material de
împachetare (alta decât cea folosită pentru
ambalare), folii din celuloză regenerată, altele
decât cele pentru ambalare, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, articole în
totalitate sau în principal din cauciuc sau plastic
sau din înlocuitori ai materialelor menţionate,
pentru ambalat, îmbinat, izolat, etanşat sau
izolare (materiale de izolare şi podele de izolare),
bandă adezivă pentru împachetare, benzi dublu
adezive, benzi adezive, banda izolanta, ţevi,
tuburi şi conducte flexibile nemetalice, toate
fabricate în întregime sau în principal din
materiale nemetalice, fitinguri pentru furtunuri,
articole din azbest, izolatii.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
huse pentru mobilă, draperii, decorațiuni de
perete, lenjerie, lenjerie de masă, huse (lenjerii)
și pături pentru pat, pături, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru fabricarea
prelatelor pentru acoperirea bazinelor de înot,
materiale pentru focalizarea razelor solare,
articole textile nețesute, plase contra țânțarilor,
huse pentru scaune de wc, perdele din materiale
textile, pânze împotriva prafului (de pus pe jos
sau peste mobile), prosoape de şters paharele,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, materiale textile, şervete de bucătărie,
prosoape, perdele din materiale textile sau din
materiale plastice, fanioane din material textil
sau plastic.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu ridicata
şi cu amănuntul, în special regruparea și
prezentarea de diverse produse, precum și
servicii de vânzare prin corespondență (toate
serviciile menționate anterior inclusiv prin

catalog, televiziune (teleshopping), internet,
aplicații mobile, spații comerciale virtuale, case
de licitație pe internet, prin rețele sociale și media
socială în legătură cu produsele din clasele 6, 9,
12, 17 și 24.

───────

(210) M 2022 03241
(151) 09/05/2022
(732) IONEL SPĂTARU, STR.

CASTANILOR NR. 10, AP. 4,
JUDEȚ BRAȘOV, MUN. BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA PENTRU
SIGURANȚĂ

URBANĂ ȘI MEDIERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.03.12; 26.11.12;
05.03.13

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

35. Intermediere între voluntarii calificați
și organizațiile nonprofit, promovare de
evenimente speciale, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
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privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, căutare de
sponsorizare.
41. Instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.
45. Furnizare de informații cu privire la
drepturile omului, servicii de informare cu privire
la drepturile consumatorului, servicii juridice,
servicii juridice pro bono, servicii de anchete
juridice, servicii juridice legate de afaceri, servicii
de soluționare alternativă a litigiilor (servicii
juridice), servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii de consultanță oferite de
organizațiile non-profit.

───────

(210) M 2022 03242
(151) 09/05/2022
(732) IVANA FLORENTINA,

BULEVARDUL CAROL I 59, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
090225, ROMANIA

(540)
CAROL FASHION

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 03243
(151) 09/05/2022
(732) THE TEACHER WITHIN S.R.L.,

ALEEA BĂIȘOARA, NR. 2A, 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)

PROFESORUL din TINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 05.01.05; 05.01.16; 05.07.13;
20.01.03; 27.05.01

(591) Culori revendicate:verde deschis (HEX
#add084, HEX #66955e), maro (HEX
#372318), roz (HEX #df2d55), verde
închis (HEX #095330)

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

16. Articole de papetărie și de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și educative, cărți și
manuale educative.
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 16.
41. Organizarea și susținerea de conferințe,
servicii educaționale, servicii de divertisment,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, publicarea cărților, furnizarea de
instruire, educație.

───────
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(210) M 2022 03244
(151) 09/05/2022
(732) THE TEACHER WITHIN S.R.L.,

ALEEA BĂIȘOARA, NR. 2A, 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)

InIm INSTITUTE

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

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1c769b, HEX #249cce), negru (HEX
#1b0a12), roz (HEX #c44978), mov
(HEX #752c49)

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

16. Articole de papetărie și de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și educative, cărți și
manuale educative.
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 16.
41. Organizarea și susținerea de conferințe,
servicii educaționale, servicii de divertisment,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, publicarea cărților, furnizarea de
instruire, educație.

───────

(210) M 2022 03245
(151) 09/05/2022
(732) ALBION MEDICAL SRL, STR.

DIMITRIE ONCIUL, NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 024054,
ROMANIA

(540)

Clinica Albion Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.03; 24.13.25

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 03246
(151) 09/05/2022
(732) ASOCIAȚIA ARMONII LUGOJENE,

PIAȚA VICTORIEI NR. 4, JUDEȚ
TIMIȘ, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
CONCURS DE

INTERPRETARE
PIANISTICĂ CLARA PEIA

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

41. Educație, divertisment, organizarea de
concursuri și festivaluri.

───────
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(210) M 2022 03247
(151) 09/05/2022
(732) MIHAI URMĂ, STR. ALEXANDRU

PETOFI, NR. 1A, JUDEȚ BRAȘOV,
TELIU, 507225, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Societatea Română de
Radiestezie Radiestezie

și Inforenergetică

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 26.03.01

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

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

───────

(210) M 2022 03248
(151) 09/05/2022
(732) MIHAI URMĂ, STR. ALEXANDRU

PETOFI, NR. 1A, JUDEȚ BRAȘOV,
TELIU, 507225, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Inforenergetica

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

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 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:
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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 03250
(151) 09/05/2022
(732) MIHAI URMĂ, STR. ALEXANDRU

PETOFI, NR 1A, JUD. BRASOV,
TELIU, 507225, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Ansa radiestezică și
raportor radiestezic

(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.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
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 03251
(151) 09/05/2022
(732) MADA COS COMPANY SRL,

STR. HRISOVULUI, NR. 7, BL. 1,
SC. 2, ET. 2, AP. 58, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MIAMI SALA DE JOCURI
(591) Culori

revendicate:vișiniu(HEX#9d0001),
negru (HEX#000000), galben
(HEX#aa9152), alb (HEX#fefffc), roșu
(HEX#d20001), negru (HEX#10131a),
roșu deschis(HEX#c82e25)

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii oferite de
sală jocuri de noroc.

───────
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(210) M 2022 03252
(151) 09/05/2022
(732) MOSNITA IMOBILIARE 2011

SRL, STR. PIAȚA PARCULUI,
NR. 1, CAMERA 2, JUDEȚ TIMIȘ,
MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Moșnița Imobiliare

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#010103), rosu (HEX#E3322A),
(HEX#969DA3), gri (HEX#525D61),
gri inchis (HEX#2E3337), rosu
inchis(HEX#B42521)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2022 03253
(151) 09/05/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAMERA 4, ET 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero EuLax ajuta la
reglarea tranzitului intestinal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 05.11.11;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:verde, mov, galben,
negru, alb, rosu

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

5. Suplimente alimentare, digestive, enzime
digestive, digestive de uz farmaceutic, preparate
probiotice utilizate în scopuri medicale, care
ajută la menținerea unui echilibru natural al florei
din sistemul digestiv, suplimente probiotice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate.

───────

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 07.01.08;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
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(210) M 2022 03254
(151) 09/05/2022
(732) FILCEA BOGDAN, STR. I.L

CARAGIALE, NR.24, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA
MOROȚANU DANIEL, STR.I.L
CARAGIALE, NR.27, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
ASOCIAȚIA MUNICIPALĂ DE

MNIFOTBAL BUCUREȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizica a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţe persoane pentru a satisface
nevoia persoanelor.

───────

(210) M 2022 03255
(151) 09/05/2022
(732) BOGDAN FILCEA, STR. I.L.

CARAGIALE NR. 27, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
MOROȘANU DANIEL FLORIN,
STR. I.L CARAGIALE, NR.27, JUD
PRAHOVA, PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
LIGA PROFESIONISTA

DE DANS SPORTIV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizica a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţe persoane pentru a satisface
nevoia persoanelor.

───────

(210) M 2022 03256
(151) 09/05/2022
(732) AMBROSIE ALEXANDRU

MIHAI, STR. FRASINULUI NR.32,
JUD.ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

HOLDA Culegem
roadele impreuna

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
05.07.03; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate: galben
(Pantone123C), verde ( Pantone
7732C), alb (Pantone 000C), negru
(Pantone 6C)

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
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metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
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.
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).
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.

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2022 03257
(151) 09/05/2022
(732) LEA BEAUTY CENTER S.R.L.,

SOS. OLTENIEI NR. 24, CART PO,
LOT 1, SC. 1, SUBSOL, SPAȚIUL
COMERCIAL 1, JUDEȚ ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Lea Beauty Center

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.13; 02.01.23;
02.03.23

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

clase:
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, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

35. Publicitate sub toate formele,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții en-gros
sau cu amănuntul, inclusiv prin rețea proprie
de magazine, toate acestea in legătură cu
produsele din clasele 1, 5, 30 si 31.
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(210) M 2022 03258
(151) 09/05/2022
(732) BORȘARU FLORIN, STR.

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 03259
(151) 09/05/2022
(732) QUALITY ENGINEERING AND

INSPECTION SERVICES SRL,
STR. SPANIA NR. 2 A, BLOC
P 4, SC. 3, ET. 2, AP. 4, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, 013162, DOLJ,
ROMANIA

(540)

QEIS QUALITY ENGINEERING
AND INSPECTION SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 24.17.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (RAL 6018),
albastru (RAL 5015), gri (RAL 7023)

(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
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
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 03260
(151) 09/05/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Imunoguard
Contribuie la funcționarea

normală a sistemului imunitar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.01.16; 26.01.17

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

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

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive
care conțin în principal zinc, preparate cu

vitamina c, preparate cu vitamina d, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate

───────

(210) M 2022 03261
(151) 09/05/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero CalmoHelp
Pentru relaxare optimă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.01.16; 05.01.05;
05.03.13; 03.07.21

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, negru, alb, roz, portocaliu, rosu

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și a
rezistenței, suplimente antioxidante, suplimente
pe bază de plante
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate

───────

(210) M 2022 03262
(151) 09/05/2022
(732) AGRICOLA INTERNATIONAL

S.A., CALEA MOLDOVEI, NR. 94,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
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)

BRAVITO!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 06.19.11

(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
(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, carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, produse din carne procesată,
cârnaţi, mezeluri, salam, pastramă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri

din carne, aspic de carne, carne de pasăre, pui,
crochete de pui, chiftele de pui, pipote de pui,
aripioare de pui, pulpe de pui, pastramă de pui,
carne de pui proaspătă, file din piept de pui,
cârnați din carne de pui, hamburgeri din carne
de pui, chiftele din carne de pui, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, hamburgeri,
cașcaval, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, aperitive congelate constând
în principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre.

───────

(210) M 2022 03263
(151) 09/05/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA NR. 16 BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
PREOȚIA LUMINII

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

41. Servicii educative, servicii de cursuri,
workshopuri sau traininguri online sau offline,
elaborare si publicare de cărți si cursuri
educative, de dezvoltare, de spiritualitate si de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și spiritualității, furnizarea
de informații în materie de educație spirituală,
cursuri pentru pregătirea examenelor, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
organizarea și coordonarea de evenimente în
scop educativ, spiritual și recreațional, programe
audio/video online, productie video, programe
de radio si televiziune, emisiune de televiziune,
toate acestea online sau offline, webinarii,
furnizarea de programe tv, nedescarcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video on demand), organizare si sustinere
de evenimente, conferinte, cursuri, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate, servicii
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de biblioteca electronica, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cursurilor, articolelor,
ghidurilor, cărților si jurnalelor electronice,
furnizare online de publicații electronice, activități
culturale si educaționale.

───────

(210) M 2022 03264
(151) 09/05/2022
(732) UPL MAURITIUS LIMITED, 6TH

FLOOR, SUITE 157B, HARBOR
FRONT BUILDING PRESIDENT
JOHN KENNEDY STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS

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

(540)
Fostogas

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

5. Erbicide, pesticide, insecticide, fungicide,
vermicide, rodenticide, weedicide (erbicide
pentru combaterea buruienilor), preparate
pentru combaterea plantelor dăunătoare și
distrugerea paraziților.

───────

(210) M 2022 03265
(151) 09/05/2022
(732) UPL MAURITIUS LIMITED, 6TH

FLOOR, SUITE 157B, HARBOR
FRONT BUILDING PRESIDENT
JOHN KENNEDY STREET, PORT
LOUIS, MAURITIUS

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

(540)
Gasofina

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

5. Erbicide, pesticide, insecticide, fungicide,
vermicide, rodenticide, weedicide (erbicide
pentru combaterea buruienilor), preparate

pentru combaterea plantelor dăunătoare și
distrugerea paraziților.

───────

(210) M 2022 03266
(151) 09/05/2022
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,

ROSENTALSTRASSE 67, BASEL,
4058, ELVEȚIA

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

(540)
ELYSIAN

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

5. Erbicide.
───────
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(210) M 2022 03267
(151) 09/05/2022
(732) FINE DRINKS STORE SRL, PIAȚA

GABOR ARON, NR. 2, JUDETUL
COVASNA, TG. SECUIESC,
COVASNA, ROMANIA

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

(540)

Cappuccino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.07.08

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
maro, verde

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete (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, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri

audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de
patiserie proaspete, 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.
39. Servicii de livrare a cafelei pentru birouri și
companii.
43. Servicii oferite de restaurante, cafenele,
snack baruri, servicii de restaurante pentru
mâncare de luat masa, servicii de catering,
servicii în legătură cu acorduri privind
evenimente, pregătirea și furnizarea de alimente
și băuturi, prepararea de alimente și băuturi,
pregătirea alimentelor și băuturilor pentru
colectare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/05/2022

(210) M 2022 03268
(151) 09/05/2022
(732) LABORATORIOS NORMON, S.A.,

RONDA DE VALDECARRIZO,
6, TRES CANTOS (MADRID),
E-28760, CA, SPANIA

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

(540)
LIDENT

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

5. Produse farmaceutice și preparate medicale,
preparate sanitare de uz medical, suplimente
alimentare pentru uz uman.

───────

(210) M 2022 03269
(151) 09/05/2022
(732) ADRIAN KUTTESCH, STR.

MODENA, NR. 8, AP. 11, JUDETUL
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

csuki

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.02.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#24D6FF)

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

39. Furnizare de informații despre transport
și călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile, servicii de informare
referitoare la orarele de transport, servicii de
informare referitoare la metode de transport.

───────


