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Cereri Mărci publicate în 17/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2022 03944 10/06/2022 ORIGINAL MARKET CONCEPT
SRL

OMC

3 M 2022 04057 10/06/2022 THERMOINOX SERVICE SRL THX flexible solutions

4 M 2022 04058 10/06/2022 RECONDI SRL recondi keeping the flow since
'93

5 M 2022 04059 10/06/2022 ALEXANDRU RADUCANU RADIESTEZIA

6 M 2022 04060 10/06/2022 CLAUDIA OTILIA CRÎȘMARIU SEI BELLA

7 M 2022 04061 10/06/2022 SC RADIO HIT FM SRL Radio HITFM.ro

8 M 2022 04062 10/06/2022 CAFFETERIA CAPPUCCINI
SRL

CARBON

9 M 2022 04063 10/06/2022 JUNXIAO FU iT iTREND

10 M 2022 04064 10/06/2022 IONUT PARLOAGA RA RACING ACADEMY
MOTORSPORT

11 M 2022 04065 10/06/2022 INBIT INBIT

12 M 2022 04066 10/06/2022 S.C LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L

fares 1929 ACNEPROTECT

13 M 2022 04067 10/06/2022 TUDORACHE ION IONEL TUDORACHE

14 M 2022 04068 10/06/2022 ACADA - ASOCIATIA DE
COOPERARE ANTIFRAUDA IN
DOMENIUL ASIGURARILOR

ACADA Asociatia de Cooperare
Antifrauda in Domeniul
Asigurarilor

15 M 2022 04069 10/06/2022 JALBA DAN IONUT ALPHA CARE

16 M 2022 04072 10/06/2022 ARCHNITE TECHNOLOGIES
SRL

ANIMAT PLANET SHOW

17 M 2022 04073 10/06/2022 ARCHNITE TECHNOLOGIES
SRL

ARCHNITE

18 M 2022 04074 10/06/2022 MIHAI-IONUȚ ENE umpic de APĂ CHIOARĂ

19 M 2022 04075 10/06/2022 SORIN - FLORIN DIAMANDI PRIMUS Food & More

20 M 2022 04076 10/06/2022 MIHAI-IONUȚ ENE umpic de APĂ QIOARĂ

21 M 2022 04077 10/06/2022 SORIN - FLORIN DIAMANDI TERMINUS pub & more

22 M 2022 04078 10/06/2022 SIMERGY TRANSILVANIA SRL REGISTRUL
CONSTRUCTORILOR

23 M 2022 04079 10/06/2022 SMARTY RIDE TECH SRL Trotinescu

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03926 06/06/2022     TECHNIK CIVIL SRL ATELIER SEPTEMBER furniture
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 04080 10/06/2022 SMARTY RIDE TECH SRL S smarty

25 M 2022 04081 10/06/2022 STEFY GROUP AC FUNERARE
S.R.L.

ŞTEFĂNESCU FUNERARE

26 M 2022 04083 11/06/2022 ANDREI STEFAN Sun Gym

27 M 2022 04084 12/06/2022 LUCIAN-VLAD NICOLESCU SYNCROMED
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NR.2, JUDETUL SATU MARE,
ARDUD, SATU MARE, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR.18, SC. A, ET.5,
AP.M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

ATELIER
SEPTEMBER furniture

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

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

20. Scaune, scaune pliante, scaune
ergonomice, scaune rabatabile, scaune înalte,
scaune gonflabile, scăunele-leagăn, scaune de
birou, scaune înalte (mobilier), scaune pentru
baie, scaune pentru duș, scaune de lucru,
scaune pentru bebeluși, scaune de conferință,
scaune de susținere, scaune cu bază, perne
pentru scaune, tapițerie pentru scaune, scaune
din metal, scaune pentru baruri, scaune pentru
banchet, scaune de copii, scăunele pentru
baie, scaune sprijinite pe grinzi, scaune cu roți
pivotante, scaune cu spătar rabatabil, scaune
pentru săli de mese, scaune ca mobilier de
birou, huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu), fotolii
rabatabile, fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), fotolii rabatabile (mobilier),
perne pentru fotolii, fotolii, canapele, canapele
extensibile, canapele rabatabile, canapele de
perete, canapele de două locuri, canapele
(care sunt extensibile), mese, mese decorative,
mese (mobilier), mese laterale, mese consolă,

mese pliante, tejghele (mese), mese pentru
săli de mese, birouri și mese, mese de
lucru, mese de proiectare, mese cu suport,
mese de toaletă, mese pentru computer, mese
de conferință, mese cu banchete, mese de
picnic, mese cu piedestal, mese de expunere,
mese de bucătărie, mese din metal, mese
din marmură, mese din mozaic, mese de
camping, baze pentru mese, mese pentru birouri,
mese de scris, butuci (mese pentru măcelari),
mese de toaletă (mobilier), mese cu înălțime
reglabilă, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă cu oglinzi formate din trei părți,
mese de scris sau citit pentru stat în picioare,
măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe
pentru computere, măsuțe portabile de pus în
poală, măsuțe pentru mașini de scris, măsuțe,
măsuțe auxiliare, mobilă și mobilier, mobilier,
mobilier școlar, mobilier combinat, mobilier
transformabil, birouri (mobilier), mobilier baie,
rafturi modulare (mobilier), mobilier convertibil
tapițat, mobilier de bucătărie, mobilier din
piele, mobilier pentru dormitor, mobilier de
grădină, mobilier pentru computer, mobilier
de interior, mobilier din lemn, dulapuri ca
mobilier, mobilier pentru copii, mobilier pentru
bebeluși, piese de mobilier, mobilier pentru
șezut, mobilier de exterior, mobilier pentru
cameră de zi, mobilier pentru casă, birou și
grădină, partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru

(210) M 2022 03926
(151) 06/06/2022
(732) TECHNIK CIVIL SRL, STR. GARII,
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sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere

nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/06/2022-12/06/2022

pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
mentionate in clasa 20 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de

administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
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privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi.

───────

(210) M 2022 03944
(151) 10/06/2022
(732) ORIGINAL MARKET CONCEPT

SRL, STR. STICLELOR, NR.
61, JUD. ARGEŞ, STEFANEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

OMC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 01.05.01;
16.01.07; 10.03.10

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

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.
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.
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.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole, de șelărie, zgărzi, lese
și îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.
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
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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 04057
(151) 10/06/2022
(732) THERMOINOX SERVICE SRL,

SAT ALBINA, DJ 737 KM11 +
250M, JUDETUL TIMIS, COMUNA
MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, CALEA TRAIAN,
NR.4A, AP.44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

THX flexible solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.04.04

(591) Culori revendicate:rosu, gri, negru
(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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(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

(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,
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achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi, distribuire de materiale publicitare
(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 04059
(151) 10/06/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS.

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

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

(540)

RADIESTEZIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri sau traininguri online
sau offline cu prezență fizică, cursuri prin
corespondență și la distanță, elaborare si
publicare de carti si cursuri educative,
de dezvoltare 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 divertismentului, informații în materie
de educație, organizarea de cursuri pentru
pregătirea examenelor, elaborare de cursuri
de instruire și de examene, organizarea și
coordonarea de evenimente de divertisment în
scop educativ, de divertisment 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
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sustinere de evenimente, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate, publicarea
cartilor, publicarea online a revistelor, ziarelor,
cartilor si jurnalelor electronice, furnizare online
de publicatii electronice, activitati culturale si
educationale.

───────

(210) M 2022 04060
(151) 10/06/2022
(732) CLAUDIA OTILIA CRÎȘMARIU,

STR. MOARA DE VANT NR.
91, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
SEI BELLA

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

41. Furnizare de cursuri de formare, coordonare
de cursuri de formare profesională, servicii
de instruire oferite de școlile de frumusețe,
organizarea de cursuri de cosmetică,
organizarea de seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, acreditare de performanțe
educaționale, activitati culturale.
44. Servicii oferite de saloane de coafura,
servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de frizerie, servicii
de cosmetica, electroliză cosmetică, analiză
cosmetică, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
tratamente pentru controlul greutății, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, masaj,
servicii de manichiură și de pedichiură, servicii
de epilare cu laser.

───────

(210) M 2022 04061
(151) 10/06/2022
(732) SC RADIO HIT FM SRL, STR.

DECEBAL NR.9, JUDETUL ALBA,
SEBES, 515800, ALBA, ROMANIA

(540)
Radio HITFM.ro

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

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 04062
(151) 10/06/2022
(732) CAFFETERIA CAPPUCCINI SRL,

STR. PALAT, NR. 3F, CLĂDIREA
E1, SPAŢIUL COMERCIAL
INDIVIDUALIZAT PRIN CODUL
E1P1+2+3, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, 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)
CARBON

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

35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanţă privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistenţă pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrarea afacerilor pentru
restaurante, asistenţă pentru administrarea
afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării
restaurantelor, management de restaurant
pentru terți, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
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care oferă mâncare la pachet şi livrare la
domiciliu, organizare de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri), servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice și nealcoolice,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente şi băuturi preparate pentru consum,
servicii de livrare de alimente de către
restaurante.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de mâncare la
pachet (take-away), servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasă, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de cafenea, servicii
oferite de o cofetărie, servicii de lounge cu
narghilea, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii prestate de bucătari personali, furnizarea
de informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, consultații privind rețetele de gătit,
servicii oferite de barmani, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, sculptură culinară,
decorarea de torturi, decorare de alimente,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04063
(151) 10/06/2022
(732) JUNXIAO FU, STR. STEJARULUI,

NR.29, JUDETUL ILFOV, SAT
FUNDENI, ILFOV, 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)

iT iTREND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.13.25

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

9. Huse telefoane, huse tableta, incarcator auto,
incarcator priza, incarcatoare fara fir, cablu
de date, accesorii pentru telefoane(handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon
si tablete, folii pentru telefoane, baterii, carcase
pentru telefoane mobile.
35. Publicitate, servicii de comert online cu
urmatoarele echipamente, huse si accesorii
pentru telefoane mobile cum ar fi: huse
si carcase pentru telefoane mobile si
tableta, acumulatori pentru telefon si tableta,
incarcatoare de baterii electrice, ambalaje pentru
piese si accesorii pentru telefoane, baterii
electrice,folii pentru telefoane.

───────
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(210) M 2022 04064
(151) 10/06/2022
(732) IONUT PARLOAGA, STR.

AMURGULUI, NR. 31BIS, BL.B,
AP.4, JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RA RACING ACADEMY
MOTORSPORT

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

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

clase:
25. Jachete (îmbrăcăminte), tricoturi
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte, combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte rezistentă la
ploaie, eșarfe (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
piele pentru motocicliști, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori
digitali încorporați, articole de acoperit fața
(articole de îmbrăcăminte), nu pentru scopuri
medicale sau sanitare, îmbrăcăminte si parti
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
41. Organizarea de curse cu motociclete,
formare pentru șoferi de curse, instruire pentru
șoferi de curse, frunizare de informații referitoare

la curse, organizare de curse sportive în jurul
lumii, servicii de informare cu privire la curse,
servicii de informare despre curse, furnizate prin
telefon, servicii de divertisment oferite pe piste
de curse.

───────

(210) M 2022 04065
(151) 10/06/2022
(732) INBIT, SAT CARLIG, JUD. IAȘI,

COMUNA POPRICANI, 707381,
IAȘI, ROMANIA

(540)
INBIT

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

37. Construcții și demolări de clădiri, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate,
amplasarea conductelor, aplicare de căptușeli
impermeabile, aplicare de substraturi, aplicare
de tencuială pe suprafețele bazinelor de înot,
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea
de straturi de protecție de suprafață, aplicarea
de tencuială pe clădiri, aplicarea de tencuială
pe pereții tunelurilor, aplicarea de vopsea
de protecție pe clădiri, aplicarea de vopsea
de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, așezarea
cărămizilor (zidărie), clădiri și construcții
subacvatice, consolidare de clădiri, consolidarea
drumurilor, consolidarea solului, construcția de
fundații pentru baraje, construcția de fundații
pentru drumuri, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de pereți despărțitori pentru
interior, construcția de platforme de exploatare,
construcția de rețele de transport subterane,
construcția de turnuri de telecomunicații,
construcția de țevi de exploatare, construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
de anexe de casă, construcție de arene
sportive, construcție de autostrăzi, construcție de
autostrăzi pe bază de comandă, construcție de
clădiri de apartamente, construcție de clădiri pe
bază de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de complexuri cu piscine
de înot, construcție de conducte, construcție
de căi ferate, construcție de florării (sere) și
de sere, construcție de galerii, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de pardoseli, construcție de pereți cortină,
construcție de pereți despărțitori, construcție
de pereți diafragmă, construcție de piloni,
construcție de poduri, construcție de sere,
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construcție de sere (montare și închidere cu
geamuri), construcție de sisteme de fortificație,
construcție de sisteme de scurgere, construcție
de spații de cazare interioare, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și
expoziții, construcție de standuri pentru expoziții,
construcție de șosele, construcție de verande,
construcție de ziduri, construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), construcție și montare de standuri
de prezentare, de scene și de cabine, construcții,
construcții civile, construcții civile privind
irigațiile, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, construcții de decoruri scenografice,
construcții de drumuri pe bază de comandă,
construcții de fabrici pe bază de comandă,
construcții de infrastructură civilă, construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri),
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
construcții de poduri pe bază de comandă,
construcții pentru infrastructura aeronautică,
construcții pentru infrastructură feroviară,
construcții rutiere, construcții subacvatice,
construcții și reparații de clădiri, construcții,
instalații și reparații subacvatice, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construire de grajduri, construire de
instalații de alimentare cu apă, construire
de locuințe private, construire de locuri de
cazare pentru turism, construire de panouri
indicatoare, construire de parcări supraetajate
pentru mașini, construire de părți de clădiri,
construire de școli, construirea de aeroporturi,
construirea de centre comerciale, construirea de
clădiri destinate procesului educativ, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
construirea de clădiri multifamiliale, construirea
de coloane de ventilare, curățarea rădăcinilor de
copaci, curățarea terenurilor pentru construcții,
decaparea drumului pavat, decorare de clădiri,
demolare de construcții civile, demolare de
piloni, demolare de poduri, demolare de
șemineuri, dezmembrare de clădiri industriale,
dezmembrare de echipamente industriale,
excavare de tuneluri, excavarea rezervoarelor
subterane, foraje de puțuri de apă, forare de
tuneluri, forarea puțurilor, fundații pentru clădiri,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, ghidarea pilonilor, ignifugare
pe durata construcției, impermeabilizarea
construcțiilor, impermeabilizarea subsolurilor,
informații în domeniul construcțiilor, informații
în materie de construcții, inspecția clădirilor (în
timpul lucrărilor de construcție), instalare de

căptușeli pentru pereți exteriori, instalare de
panouri din gips-carton, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, instalare de
plafoane, instalare de plăci de fibră, instalare
de podele din lemn, instalare de împrejmuiri,
instalare și reparații de antrepozite, instalarea
acoperișurilor, instalarea de sisteme de
țevi, izolarea acoperișului, izolarea ignifugă
a clădirilor în timpul construcției, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și
a acoperișurilor, lucrări cu ghips, lucrări de
construcție, lucrări de construcții subterane
legate de canale de scurgere, lucrări de
construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, lucrări
de construcții subterane legate de magistrală
de alimentare cu apă, lucrări de construcții
subterane legate de magistrală de alimentare
cu gaz, lucrări de construcții subterane legate
de pozarea drenurilor, lucrări de construcții
subterane legate de țevile de alimentare cu apă,
lucrări de etanșeizare (construcții), management
de proiect pe șantier cu privire la construcția de
instalații de aeroport, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, montare armătură pentru plafoane,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
montare de materiale izolante în clădiri, pe
acoperișuri și structuri, montare de plăci pentru
pardoseli, perforarea rocilor, placare cu ardezie
și plăci de ceramică, pomparea betonului,
pozare de cabluri, pozare și construcție de
conducte, pozarea țevilor, pozarea conductelor,
pozare de țevi, realizarea de acoperiri rutiere,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
reparare de evacuatoare de gunoi, reparații de
caroserie, rezidire și reconstruire a furnalelor,
ridicare de construcții structurale din oțel,
sablare, săpare de puțuri, servicii de amenajări
peisagistice cu materiale inerte, servicii de
aplicare de acoperiri protectoare pe suprafețele
exterioare ale clădirilor, servicii de binefacere
în materie de construcții, servicii de canalizare,
servicii de cimentare, servicii de colmatare
și călăfătuire interioare, servicii de consiliere
cu privire la construcția de clădiri și de alte
structuri, servicii de cofrare, servicii de construcții
hidraulice, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția de
clădiri, servicii de contractare pentru realizarea
de pavaje, servicii de contractare privind
lucrările cu ghips, servicii de informații privind



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/06/2022-12/06/2022

construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii de
inginerie civilă subterană, servicii de instalare de
acoperișuri, servicii de instalare de țevi, servicii
de instalații electrice, servicii de izolare, servicii
de înfingere a piloților, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
servicii de tâmplărie, servicii de zugrăvire
și decorare, șlefuirea betonului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, zugrăvirea caselor, vopsire,
pentru suprafețe interioare și exterioare, vopsire
și lăcuire, vopsire și decorare de clădiri, vopsire
prin pulverizare, vopsire de clădiri, turnarea
betonului, transport cu troliul de clădiri și
construcții.

───────

(210) M 2022 04066
(151) 10/06/2022
(732) S.C LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L, STR.
PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂȘTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

fares 1929 ACNEPROTECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 05.03.13

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

3. Uleiuri esențiale, creme, geluri, unguente.

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, fineturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, soluții,
ovule, supozitoare din plante medicinale.

───────

(210) M 2022 04067
(151) 10/06/2022
(732) TUDORACHE ION, STR.

DOROBANȚI NR. 146, JUD.
BUZĂU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
IONEL TUDORACHE

(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
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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), organizarea de turnee
sub formă de servicii de divertisment, tabere
de vară (divertisment și educație), servicii
oferite de studiouri cinematografice, servicii
oferite de studiouri de dans, organizarea
de spectacole de televiziune prin satelit,
organizarea de spectacole de teatru, atât de
animație, cât și de acțiune, organizarea de
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
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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
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.

───────
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(210) M 2022 04068
(151) 10/06/2022
(732) ACADA - ASOCIATIA DE

COOPERARE ANTIFRAUDA IN
DOMENIUL ASIGURARILOR, STR.
CRUSOVAT NR. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACADA Asociatia de
Cooperare Antifrauda in
Domeniul Asigurarilor

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, gri, roșu,
alb

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

36. Asigurări.
───────

(210) M 2022 04069
(151) 10/06/2022
(732) JALBA DAN IONUT, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 129,
BL. T4A, SC. 2, ET. 2, AP. 22,
JUD. GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
ALPHA CARE

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

44. Servicii de îngrijire la domiciliu, îngrijirea
sănătății, îngrijire medicală.

───────

BLD. VASILE LUCACIU NR. 43,
JUDEȚUL SATU MARE , SATU
MARE, 440038, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

ANIMAT PLANET SHOW

(531) Clasificare Viena:
02.07.18; 03.07.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (RGB 041
042 070), galben (RGB 242 171 055),
alb (RGB 255 255 255), negru (RGB
026 026 026)

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

9. Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator (computer
game programs).

28. Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri și
sporturi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
compilarea de informații în baze de date

(210) M 2022 04072
(151) 10/06/2022
(732) ARCHNITE TECHNOLOGIES SRL,

16. Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
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computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
37. Asistență tehnică pentru producția de
programe radio-tv.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau TV (programe și generice radio și/
sau TV), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiul virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
39. Distribuirea/difuzarea de publicații (ziare și
reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, excursii și croaziere.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
45. Licențieri de exploatare de program de
calculator.

───────

(210) M 2022 04073
(151) 10/06/2022
(732) ARCHNITE TECHNOLOGIES

SRL, BLD. VASILE LUCACIU 43,
JUD. SATU MARE, SATU MARE,
440038, SATU MARE, ROMANIA

(540)
ARCHNITE

(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
38. Servicii de telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2022 04074
(151) 10/06/2022
(732) MIHAI-IONUȚ ENE, STR.

FRIGULUI NR. 4, BL. FG1, SC.
A, AP. 14, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

umpic de APĂ CHIOARĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb, gri

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

32. Ape, ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă de izvor, apă de
masă, apă minerală carbogazoasă, apă plată,
ape cu aromă de fructe, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă tonică, apă îmbuteliată, apă
cu arome, apă gazoasă (sifon), apă îmbogățită
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nutritiv, apă potabilă purificată, apă potabilă
distilată, apă minerală aromatizată, apă potabilă
cu vitamine, băuturi (preparate pentru fabricarea
-lor), băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
dulci, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri carbogazoase, sucuri, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi pe bază
de apă.

───────

(210) M 2022 04075
(151) 10/06/2022
(732) SORIN - FLORIN DIAMANDI,

STR. GEORGE ENESCU NR. 5,
BL. CORP B, AP. 1, SECTOR 1,
ROMANIA

(540)

PRIMUS Food & More

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 26.04.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:Galben deschis,
Albastru

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

35. Publicitate, organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de comandă on-line în
domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare.
39. Livrare de alimente și băuturi de către
restaurante.
41. Servicii de divertisment, organizarea de
evenimente de divertisment, servicii de cluburi
de noapte (divertisment).
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant și
bar, servicii de rezervări la restaurant, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii oferite de baruri, cafenele,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2022 04076
(151) 10/06/2022
(732) MIHAI-IONUȚ ENE, STR.

FRIGULUI NR. 4, BL. FG1, SC.
A, AP. 14, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

umpic de APĂ QIOARĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 01.15.15

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

clase:
32. Ape, ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă de izvor, apă de
masă, apă minerală carbogazoasă, apă plată,
ape cu aromă de fructe, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă tonică, apă îmbuteliată, apă
cu arome, apă gazoasă (sifon), apă îmbogățită
nutritiv, apă potabilă purificată, apă potabilă
distilată, apă minerală aromatizată, apă potabilă
cu vitamine, băuturi (preparate pentru fabricarea
-lor), băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
dulci, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri carbogazoase, sucuri, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi pe bază
de apă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/06/2022-12/06/2022

(210) M 2022 04077
(151) 10/06/2022
(732) SORIN - FLORIN DIAMANDI,

STR. GEORGE ENESCU NR. 5,
BL. CORP B, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TERMINUS pub & more

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.05

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

clase:
35. Publicitate, organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de comandă on-line în
domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare.
39. Livrare de alimente și băuturi de către
restaurante.
41. Servicii de divertisment, organizarea de
evenimente de divertisment, servicii de cluburi
de noapte (divertisment).
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant și
bar, servicii de rezervări la restaurant, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii oferite de baruri, cafenele,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2022 04078
(151) 10/06/2022
(732) SIMERGY TRANSILVANIA SRL,

STR. I.C. BRATIANU NR. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

REGISTRUL
CONSTRUCTORILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 24.17.02; 29.01.11

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

clase:
35. Furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, gestionare
de fișiere informatice, compilare de registre
comerciale, compilare de informații în registre
computerizate, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcții
37. Supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, servicii de management în
construcții, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcții, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor
41. Publicare de recenzii cu excepția celor cu
scop publicitar.

───────
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(210) M 2022 04079
(151) 10/06/2022
(732) SMARTY RIDE TECH SRL, B-DUL.

IULIU MANIU, NR. 6E, SC. 2, ET. 7,
AP. 200, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Trotinescu

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

9. Software, aplicații software înregistrate sau
descărcabile, software mobil, aplicatii mobile,
aplicații software descărcabile, aplicații software
de calculator, descărcabile, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software de
telecomunicatii.
38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, colectare și transmitere de
mesaje, comunicare prin mijloace electronice,
comunicații telematice prin terminale de
calculator, servicii de portaluri de telecomunicații,
furnizarea accesului la 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 prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
servicii de telecomunicații.
39. Transport, organizarea transportării,
închirierea vehiculelor, închiriere de vehicule,
servicii de transport, închirierea mijloacelor de
transport, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii de
închiriere de autovehicule, servicii de localizare a
vehiculelor, furnizare de informații despre servicii
de închiriere de biciclete.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), proiectare de software,
dezvoltare de software, toate serviciile
menționate mai sus, în special în legătură
cu programele informatice pentru furnizarea
de servicii de transport și pentru rezervarea
mijloacelor de transport.

───────

(210) M 2022 04080
(151) 10/06/2022
(732) SMARTY RIDE TECH SRL, B-DUL

IULIU MANIU, NR. 6E, SC. 2, ET. 7,
AP. 200, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

S smarty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.05; 29.01.06

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

clase:
9. Software, aplicații software inregistrate si
descărcabile, software mobil, aplicatii mobile,
aplicații software descărcabile, aplicații software
de calculator, descărcabile, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software de
telecomunicatii.
38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, colectare și transmitere de
mesaje, comunicare prin mijloace electronice,
comunicații telematice prin terminale de
calculator, servicii de portaluri de telecomunicații,
furnizarea accesului la 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 prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
servicii de telecomunicații.
39. Transport, organizarea transportării,
închirierea vehiculelor, închiriere de vehicule,
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servicii de transport, închirierea mijloacelor de
transport, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii de
închiriere de autovehicule, servicii de localizare a
vehiculelor, furnizare de informații despre servicii
de închiriere de biciclete.
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), proiectare de software,
dezvoltare de software, toate serviciile
menționate mai sus, în special în legătură
cu programele informatice pentru furnizarea
de servicii de transport și pentru rezervarea
mijloacelor de transport.

───────

(210) M 2022 04081
(151) 10/06/2022
(732) STEFY GROUP AC FUNERARE

S.R.L., BD-UL 22 DECEMBRIE,
NR.113, JUDEȚ CĂLĂRAȘI,
OLTENIŢA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ŞTEFĂNESCU FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
04.01.02; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării, servicii funerare pentru animale de
companie, servicii funerare conexe incinerării
pentru animale de companie, organizarea de
ceremonii funerare, servicii de cosmetologie
mortuară, organizare de întruniri ale familiilor
îndoliate pentru comemorarea morții unei
persoane dragi, servicii de incinerare, servicii
de incinerare pentru animale de companie,

servicii de mumificare, servicii de îmbălsămare,
execuție testamentară, servicii de asistență
legală, servicii de investigații cu privire la
cererile de despăgubire în domeniul asigurărilor,
servicii juridice legate de testamente, cercetare
genealogică, consiliere în perioada de doliu,
furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
servicii de genealogie, sprijin în perioada de
doliu.

───────

(210) M 2022 04083
(151) 11/06/2022
(732) ANDREI STEFAN, STR

RULMENTULUI, NR 58A, JUDEȚ
SUCEAVA, SUCEAVA, 720229,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Sun Gym

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

41. Servicii ale cluburilor de fitness.
───────
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(210) M 2022 04084
(151) 12/06/2022
(732) LUCIAN-VLAD NICOLESCU,

STR. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU , NR. 6, BL. L1,
SC 4, ET. 2, AP. 11, JUDEȚ
DOLJ, CRAIOVA, 025511, DOLJ,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA
DOINA CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.GHERGHITEI, NR 1, BL
94B, SC B, AP 76, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(540)

SYNCROMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04;
26.04.01; 26.04.02

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

clase:
9. Adaptoare de carduri pentru calculator,
alarme și echipamente de avertizare, ansambluri
de plăci cu circuite pentru telecomunicații,
aparate de control (acționate electric), aparate
de control contra incendiului, aparate de
control pentru administrarea rețelelor, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare a siguranței (electronice),
aparate de testare pentru echipamente
electronice, aparate de verificare pentru testarea

echipamentelor electronice, aparate digitale
pentru controlul proceselor, aparate pentru
detectarea gazelor, aparate pentru detectarea
incendiilor, aparate pentru detectarea radiațiilor,
aparate pentru monitorizarea proceselor,
aplicații software inregistrate sau decărcabile,
aplicații software descărcabile, carduri cu
circuite electronice, carduri de interfață pentru
echipament de procesare a datelor sub formă de
circuite imprimate, carduri inteligente codificate,
cartele codificate pentru accesarea software-
ului de calculator, cipuri electronice, cipuri
electronice cu circuite integrate de memorie,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite (electrice sau electronice),
circuite de control, circuite electronice care
contin date programate, circuite electronice
de control, circuite electronice de memorie,
circuite integrate electronice, cititoare de carduri
inteligente, comenzi programabile, controlere
electrice, controlere electronice, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
controlere logice programabile, dispozitive de
control al accesului, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
programabile de control, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
procesare a datelor, echipamente de procesare
a semnalelor digitale, echipamente de protecție
și siguranță, echipamente electrice și electronice
de supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, grafică digitală
(software descărcabil), hardware de calculator
pentru accesare și transmisie de date la
distanță, hardware pentru calculator, imprimante
pentru calculator, instrumente de monitorizare,
instrumente electronice de control, instrumente
pentru controlul proceselor (electrice), memorii
pentru echipamente de procesare de date,
module de conectare pentru comenzi electrice,
module de control (electrice sau electronice),
pachete de software, panouri publicitare
iluminate, plăci anexe pentru calculator, plăci
de circuite electronice, plăci de circuite furnizate
cu circuite integrate, plăci de circuite pentru
controlere, plăci de circuite suplimentare pentru
conectarea calculatoarelor la software-ul de
rețea, plăci de comutatoare, plăci de extensie
cu circuite imprimate, plăci de memorie, plăci
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de rețea, plăci imprimate de circuite, plăci
pentru circuitele integrate, plăci pentru unități
centrale de procesare, plăci semiconductoare,
programe de calculator pentru accesarea,
rasfoirea si cautarea in bazele de date online,
programe de calculator pentru elaborarea de
interfețe pentru utilizatori, programe pentru
prelucrarea datelor, rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), sisteme de inteligență artificială,
software, software adaptabil, software cad-
cam, software care permite furnizarea de
informații prin rețele de comunicare, software
de administrare de afaceri, software de afișaj
electronic, software de animație 3d, software
de aplicații de calculator destinat utilizării la
implementarea, software de calculator, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informațiilor, software de
calculator descărcabil pentru monitorizare la
distanță și analiză, software de calculator
pentru crearea de site-uri web dinamice,
software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software de calculator
pentru publicitate, software de calculator
pentru scanarea imaginilor și a documentelor,
software de calculator pentru utilizare la
proiectarea circuitelor integrate, software de
comerț electronic și de plăți electronice, software
de dezvoltare a unui site web, software de
telecomunicatii, software descărcabil pentru
accesul și comanda la distanță a unui calculator,
software educational, software pentru cursuri
virtuale, software pentru dezvoltare de aplicații,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, software pentru editare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice.
35. Consultanță privind prelucrarea datelor,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, închiriere de spațiu
publicitar online, închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, marketing în cadrul publicării de
software, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție computerizate, prestarea de servicii
de piață inteligentă, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii

de comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, studii
de proiecte corporative și managementul
proiectelor comerciale în contextul implementării
infrastructurilor it, consultanță în domeniul
gestionarii fișierelor de calculator și a bazelor
de date, servicii de agenții de import-export,
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), furnizarea unui catalog
online 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 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, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
publicitare online, publicitate online, publicitate
radio și de televiziune, servicii de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
37. Instalare de echipamente de birou, instalare
de echipamente de comunicații, instalare de
echipamente de securitate și de siguranță,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, instalare de echipamente pentru
controlul accesului fizic, instalare de sisteme
de calculator care conțin circuite electronice
cu semiconductoare, instalare, întreținere și
reparare de echipamente de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparare de echipamente
pentru rețele de calculatoare și pentru tehnologia
informației, instalarea de echipamente de
telecomunicații fără fir și de rețele locale
fără fir, instalarea, întreținerea și repararea
utilajelor și a echipamentului de birou, întreținere
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de echipamente de birou, întreținere de
echipamente de comunicații, întreținere de
echipamente de prelucrare de date, întreținerea
de automate, reparații sau întreținere de
aparate și echipamente de birou, reparații
sau întreținere de aparate și sisteme de
fabricare a circuitelor integrate, reparații sau
întreținere de distribuitoare automate, reparații
sau întreținere de echipamente și mașini de tocat
deșeuri, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și
electrice, servicii de întreținere pentru hardware
de calculator, servicii de reparații pentru
echipamente comerciale electronice, servicii
de reparare și întreținere a echipamentelor
electrice și electronice, servicii de instalare de
echipamente electrice și electronice, intreținerea
echipamentelor informatice, instalare de
hardware (de calculator), reparații de hardware
de calculator, instalarea de rețele și sisteme
informatice.
38. Furnizare de legături de comunicații
electronice, furnizare de servicii de acces
la internet, furnizarea accesului la internet,
furnizarea accesului la internet pentru terți,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, furnizarea și închirierea
de instalații și echipamente de telecomunicații,
închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de
dispozitive și echipament de telecomunicații
pentru conectare la rețele, închirieri de aparate
și echipamente de comunicații, închirieri de
echipamente de comunicații, servicii consultative
și de consultanță privind comunicațiile fără
fir și echipamentele pentru comunicațiile fără
fir, servicii de acces al telecomunicațiilor,
servicii de comunicare pe calculator pentru
transmiterea informațiilor, servicii de consultanță
în telecomunicații, servicii de furnizare de
internet, servicii de informare, consultanță
și consiliere privind telecomunicațiile, servicii
de informații online privind telecomunicațiile,
servicii de portaluri de telecomunicații, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
bazate pe internet, servicii de telecomunicații
de rețele digitale, servicii de telecomunicații în
rețele de fibră optică, fără fir și prin cablu,
servicii de telecomunicații interactive, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații pentru asigurarea
accesului la baze de date computerizate,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea

de date, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri de internet, servicii
de telecomunicații prin fibră optică, servicii
de telecomunicații prin satelit, servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii isdn (rețea cu
servicii digitale integrate), servicii de comunicații
electronice, mesaje electronice, servicii de
difuzare date, furnizarea de informații prin
telecomunicații, furnizarea de mesaje prin rețele
de telecomunicații sau de comunicații, servicii
de buletin electronic, servicii de transmitere de
date printr-o rețea de telecomunicații, servicii
de transmitere electronică a comenzilor, servicii
telefonice și de telecomunicații, transmiterea/
trimiterea de știri și informații transmitere de
mesaje, transmitere de mesaje și de imagini
cu ajutorul calculatorului, informații în domeniul
telecomunicațiilor, transmitere electronică a
comenzilor, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații.
41. Educație, asistență profesională
individualizată (coaching), funcționarea
publicațiilor electronice online (care nu pot fi
descărcate), publicare de cărți, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicarea
electronică de texte, cărți și periodice online,
redactarea și publicarea de publicații periodice
in domeniul managementului și afacerilor,
formare practică (demonstrație), furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
publicații electronice (descărcabile) disponibile
în baze de date sau pe internet, distribuția
de filme, muzică și conținut multimedia,
inchirierea accesului la servicii de distribuție
de conținut, gestionarea de site-uri web,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere în carieră (educație), consiliere în
materie de pregătire medicală, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), consultanță în
domeniul formării și perfecționării, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, coordonare de ateliere
de pregătire profesională, coordonare de cursuri,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, desfășurare de seminarii
de instruire, educație în domeniul informaticii,
educație în domeniul procesării de date, educație
în domeniul proiectării asistate de calculator,
educație în domeniul sănătății, educație în
domeniul științei informaticii, educație și instruire,
educație și instruire în domeniul procesării
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datelor electronice, educație vocațională pentru
tineri, formare în calculatoare, formare continuă,
formare în afaceri, formare complementară,
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
formare în domeniul designului, formare în
domeniul managementului, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul tehnologiei informațiilor,
furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
informaticii, furnizare de cursuri educaționale
în materie de informatică, furnizare de cursuri
educaționale în domeniul electronic, furnizare
de informații, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, furnizare
de informații despre formarea continuă pe
internet, furnizare de instruire în materie de
programare informatică, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de seminare online de formare, furnizare
de servicii educative în domeniul sănătății,
furnizarea de cursuri de instruire asistate
de calculator, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, instruire în
domeniul instalării de calculatoare, instruire
în domeniul medical, instruire în domeniul
operării circuitelor integrate, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, instruire în
domeniul operării programelor de calculator,
instruire în domeniul programării pe calculator,
instruire în domeniul reparării de calculatoare,
instruire în domeniul tehnicilor informatice,
instruire în întreținerea calculatoarelor, instruire
în materie de hardware de calculator, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în
tehnicile de prelucrare de date, organizare de
seminare de pregătire continuă, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și conferințe, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizarea de congrese
în scopuri de afaceri, organizarea de congrese
pe teme educaționale, pregătire în domeniul
proiectării de circuite integrate, pregătire în
domeniul proiectării de memorii de calculator,
pregătire în domeniul proiectării de programe
pentru calculator, pregătire referitoare la
procesarea datelor, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare electronică
on-line de periodice și cărți, publicare și
editare de cărți, publicare pe internet a

unui ziar pentru clienți, publicare online de
ziare electronice, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, organizarea de seminarii
educative, servicii de formare profesională,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, servicii de instruire în materie de
sisteme informatice, servicii de instruire în
materie de software, servicii de instruire în
domeniul proiectării asistate de calculator,
servicii de instruire în domeniul consultanței
în management, servicii de instruire referitoare
la prelucrarea datelor, servicii de instruire
referitoare la programele pe calculator, servicii
de instruire și formare, servicii de predare
asistate pe calculator, servicii de pregătire în
informatică, servicii de pregătire în materie de
prelucrare de date, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare on-line, servicii educative în arta
developării fotografice, servicii educative în
domeniul sănătății, servicii educative în domeniul
tehnologiei informației, servicii educative în
materie de scriere a programelor informatice,
servicii educative informatizate în domeniul
managementului afacerilor, servicii educative
privind utilizarea calculatoarelor în afaceri,
servicii educative referitoare la calculatoare,
servicii educative referitoare la sistemele
informatice, servicii educative și de instruire.
42. Cercetare referitoare la programele pentru
calculator, cercetare și analiză științifică,
cercetare și dezvoltare de software informatics,
consultanță în domeniul proiectării de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de software de calculator, consultanță tehnică
în legătură cu utilizarea de materiale pentru
pregătirea circuitelor electronice, consultanță
tehnică pentru aplicarea și utilizarea software-
ului de calculator, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare
de software, detectare a defecțiunilor tehnice
sub formă de diagnoză a problemelor la
produsele electronice de consum, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
echipamente periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, dezvoltare de software, dezvoltare de
software de calculator pentru terți, dezvoltare
de software pentru procesarea semnalului
digital, dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe pentru calculator
în domeniul telecomunicațiilor, elaborare de
programe pentru calculator și întreținere de
programe informatice, elaborare de programe
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pentru calculator și proiectare de software,
elaborare de software, furnizare de echipamente
hardware în time-sharing (timpi partajați),
furnizare de echipamente informatice în time-
sharing (timpi partajați), furnizare de programe
și sisteme de calculator pentru crearea de copii
de siguranță, găzduire și închiriere de spațiu de
memorie pentru site-uri web, gestiunea tehnică a
echipamentelor informatice, închiriere de spațiu
de memorie pe server, închirierea de software
informatic, de echipament pentru prelucrarea
datelor și de dispozitive periferice pentru
computer, închirierea hardware-ului și facilităților
pentru calculator, închirieri de echipament și de
calculatoare de prelucrare a datelor, închirieri
de echipamente pentru calculatoare, inginerie
de software, inginerie de software informatics,
instalare și întreținere de software pentru acces
la internet, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
instalare, întreținere, actualizare și îmbunătățire
de software de calculator, instalarea de
software, întreținere de software, întreținere de
software pentru accesul la internet, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, întreținere, reparații și actualizare de
software, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea avariilor, monitorizarea
sistemelor de rețea, monitorizarea stării
utilajelor, planificare tehnică și managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente de iluminat, platforme pentru jocuri
sub formă de software ca serviciu (saas),
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
programare de software educative, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru telecomunicații,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, proiectare de aparate și echipamente
de diagnostic, proiectare de echipamente de
birotică, proiectare de hardware și software
pentru calculator, proiectare de plăci cu circuite
electrice, proiectare de sisteme de stocare
a datelor, proiectare de software, proiectare
de software de realitate virtuală, proiectare
de software pentru jocuri video, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru hardware
de calculator, proiectare și dezvoltare de
sisteme de stocare de date, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
proiectare și planificare tehnică de echipament
pentru telecomunicații, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, realizare de
programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de asistență și întreținere

pentru software de calculator, servicii de
asistență tehnică (consultanță) în domeniul
telecomunicațiilor servicii de cercetare științifică,
servicii de consiliere și informare privind
proiectarea și dezvoltarea de echipamente
periferice pentru calculatoare, servicii de
consultanță de specialitate în materie de
echipamente informatice, servicii de consultanță
pentru software, servicii de design grafic pentru
calculator, servicii de închiriere a echipamentelor
și a calculatoarelor de prelucrare de date, servicii
de instalare și întreținere de software, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
informatice, servicii de programare de software
de calculator, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice, servicii
de stocare în cloud pentru date electronice,
servicii de time-sharing (timpi partajați) pentru
echipamente de prelucrare de date, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
servicii pentru proiectare de software de
calculator, stocare de date, stocare de date
online, stocarea electronică a datelor, testare de
echipamente informatice.
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