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Cereri Mărci publicate în 25/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03211 18/05/2022 SYA ONLINE SHOP SRL SyaMAG

2 M 2022 03400 18/05/2022 THE DOCTOR OF YOUR
BUSINESS SRL

Doctor Business

3 M 2022 03416 18/05/2022 KONIC NAPOCA
MANAGEMENT ROMANIA SRL

KNM &

ROMÂNIA S.R.L.
TEHNOLOGIE GERMANA,
SUFLET ROMANESC!

8 M 2022 03453 18/05/2022 MIHAI MERCAS TechnoDepo

9 M 2022 03454 18/05/2022 PETERS COOLING SRL PETER S COOLING

10 M 2022 03456 18/05/2022 BIONOVATIV SRL Alcooldren

11 M 2022 03457 18/05/2022 ANCA MIHAELA NICULESCU PSIHO-DIETA METODĂ
CREATĂ DE ANCA Alungulesei

12 M 2022 03458 18/05/2022 CELOFIBREI DEVELOPMENT
SRL

6origins

13 M 2022 03459 18/05/2022 MAXIMILIAN HUSARU Express Band Iași

14 M 2022 03460 18/05/2022 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

The Grand Heritage

15 M 2022 03461 18/05/2022 STEFAN-ANDREI ROSU GAZ PE FOC

16 M 2022 03462 18/05/2022 BLUE MEDIA SRL The Orange Blue

17 M 2022 03463 18/05/2022 OANA-CRISTINA
OBOROCEANU

DERCASA

18 M 2022 03464 18/05/2022 DABASIR INVEST SRL
ROBERTINO IONEL PETRIS

OEM

19 M 2022 03465 18/05/2022 CENTRUL MEDICAL DE
SĂNĂTATE MINTALĂ ALARES
S.R.L.

ALARES

20 M 2022 03466 18/05/2022 SC NORD TOUR SRL travis RENT A CAR

21 M 2022 03467 18/05/2022 ASOCIATIA CUZIN TOMA DACA
EU POT, POTI SI TU

FILM ÎN SAT FESTIVAL DE
ARTĂ

22 M 2022 03468 18/05/2022 CLAUDIU NECŞULESCU FROM THE HEART OF
TRANSYLVANIA

4 M 2022 03431 16/05/2022 NYS EXPERIENCE SRL RO 1 RACING

5 M 2022 03449 18/05/2022 PLUS AUTO COM SRL PLUS-AUTO trade

6 M 2022 03451 18/05/2022 M&O DENTAL OFFICIO SRL AL TAU ZAMBET

7 M 2022 03452 18/05/2022 S.C. ENDRESS GROUP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2022 03469 18/05/2022 GANESHA PUBLISHING

HOUSE L.T.D. SRL
EDITURA GANESHA

24 M 2022 03470 18/05/2022 GANESHA PUBLISHING
HOUSE L.T.D. SRL

GANESHA PUBLISHING
HOUSE

25 M 2022 03471 18/05/2022 AVICARVIL SRL La Provincia Hrănit Sănătos
PUIUL BIO
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(210) M 2022 03211
(151) 18/05/2022
(732) SYA ONLINE SHOP SRL, SOS.

GHE. IONESCU SISESTI NR.
50, ET. 3, AP. 22, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SyaMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

20. Perne gonflabile / pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
perne antirostogolire pentru bebeluși, coșuri,
nemetalice, cufere de depozitare, nemetalice /
lăzi, nemetalice, perne de sprijin, cutii din lemn
sau plastic, saltele de camping, cutii pentru
jucării, clipsuri, nemetalice, pentru cabluri și
țevi, clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
cârlige pentru îmbrăcăminte, nemetalice, cuiere,
huse pentru îmbrăcăminte (garderobă), inele
pentru perdele, cordoane pentru draperii curtain
tie-backs, perne (de sprijinit, de divan), opritoare
pentru uși, nu din metal sau din cauciuc,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic / statuete din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, premergătoare, organizatoare pentru
bijuterii, tabureți, huse pentru îmbrăcăminte
(depozitare), panouri de agățat cheile, perne
pentru animalele de companie, rafturi pentru
farfurii, cutii de scule, nemetalice, goale, tăvi,
nemetalice, jocuri de table, saltea de joacă
pentru bebeluși, jocuri pe tablă, blocuri de
construcție (jucării), jocuri de construcție, capse
pentru pistoale (jucării), jocuri de șah, table de
șah, jetoane pentru jocurile de noroc, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții) / aparate de
exerciții (extensoare), truse de magie, darts,
zaruri, păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși,
dame (jocuri), gantere, protecții pentru cot
(articole sportive), discuri zburătoare (jucării),

mese de fotbal, fluiere pentru vânătoare, puzzle-
uri, zmeie, protecții pentru genunchi (articole
sportive), măști (obiecte de divertisment), cărți
de joc, jucării de pluș, zornăitoare (obiecte
de divertisment), vehicule de jucărie cu
telecomandă, jocuri cu inele, piscine (articole
de joacă), plăci de înot, veste de înot, saltele
gonflabile pentru piscine, leagăne, ursuleți de
pluș, pistoale de jucărie, figurine de jucărie,
roboți de jucărie, jucării care imită articolele
cosmetice, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare, jucării pentru animalele de
companie, aripioare de înot.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online,
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, servicii de comerț online cu ridicata
și amănuntul, servicii de agenții de import
export, servicii de achiziție, servicii de comerț
cu amănuntul, servicii de revânzare, marketing,
publicitate.

───────

(210) M 2022 03400
(151) 18/05/2022
(732) THE DOCTOR OF YOUR

BUSINESS SRL, ȘOS.
SPATARULUI NR. 44A, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
Doctor Business

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

35. Publicitate.
36. Servicii financiare computerizate.

───────
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(210) M 2022 03416
(151) 18/05/2022
(732) KONIC NAPOCA MANAGEMENT

ROMANIA SRL, STR. AVRAM
IANCU, NR. 423A, JUD. CLUJ,
FLOREŞTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KNM &

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 20.01.03;
29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #c72127)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

MENDELEEV, NR. 5, C3, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RO 1 RACING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 24.07.01; 29.01.14

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

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

12. Aparate de locomoţie terestră, aeriană
sau navală, vehicule, antiderapante pentru
roţi de vehicule, maşini, pompe de aer,
ca accesorii pentru automobile, mașini de
curse, huse pentru scaune de vehicule,
prelate adaptate (preformate), pentru vehicule,
huse pentru volane de vehicule, jante
pentru vehicule, motociclete, motoare pentru
vehicule terestre, scutere (vehicule), roţi de
vehicule, vehicule electrice, părți și accesorii
ale acestora, și anume: petice din cauciuc
adezive pentru repararea camerelor de aer,
airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru vehicule,
alarme antifurt pentru vehicule, scrumiere pentru
automobile, capote de automobile, șasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, osii pentru

(210) M 2022 03431
(151) 16/05/2022
(732) NYS EXPERIENCE SRL, D. I.
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vehicule, contragreutăţi pentru roţile vehiculului,
benzi pentru butucii de roată, cricuri de
bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane de
bicicletă, anvelope de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, motoare de bicicletă,
pedale de bicicletă, roţi de bicicletă, șei
de bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de
bicicletă, remorci pentru bicicletă, clipsuri pentru
capota vehiculelor, anvelope pentru utilaje
de deszăpezire, suporturi de pahare pentru
vehicule, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, saboţi de frână pentru
vehicule, segmenţi de frână pentru vehicule,
plăcuţe de frână pentru autovehicule, discuri de
frână pentru vehicule, frâne pentru vehicule, bări
de protecţie pentru automobile, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
carcase pentru anvelopele pneumatice, brichete
pentru automobile, circuite hidraulice pentru
vehicule, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele terestre, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
uşi pentru vehicule, protecţii pentru roţile de
bicicletă, motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, lanţuri de acţionare pentru vehiculele
terestre, lagăre de motor pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre, roţi
de cuplaj pentru vehiculele terestre, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote pentru
motoarele vehiculelor, claxoane pentru vehicule,
capace pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, butuci pentru roțile de bicicletă,
motoare cu reacție pentru vehiculele terestre,
piulițe pentru roțile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, cadre de motocicletă, ghidoane de
motocicletă, motoare de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coșuri adaptate pentru
biciclete, coșuri adaptate pentru motociclete,
mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicicletă,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, alarme de
marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi
de bicicletă, huse pentru șeile bicicletelor,
huse pentru șeile motocicletelor, genți de
șa adaptate pentru biciclete, centuri de

siguranță pentru scaunele vehiculului, hamuri
de siguranță pentru scaunele vehiculului,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile, ataşe,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, anvelope solide pentru roţile
vehiculului, huse pentru roata de rezervă, spiţe
pentru anvelope, crampoane pentru anvelope,
spoilere pentru vehicule, cleme de spiţe pentru
roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
convertizoare ale cuplului de torsiune pentru
vehiculele terestre, bare de torsiune pentru
vehicule, lanţuri de transmisie pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie pentru vehiculele
terestre, mecanisme de transmisie pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, anvelope fără cameră
pentru biciclete, camere de aer pentru
anvelopele pneumatice, camere de aer pentru
anvelopele de bicicletă, turbine pentru vehiculele
terestre, inserţii de anvelope, anvelope pentru
roţile vehiculului, anvelope pneumatice, şasiuri
pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule, supape
pentru anvelopele vehiculului, roţi de vehicul,
bare de protecţie pentru vehicule, scări pentru
vehicule, spiţe pentru roţile vehiculului, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandă pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz, huse
de bord pentru vehicule, special adaptate,
actuatoare liniare pneumatice sau hidraulice
pentru vehicule terestre.
28. Articole de sport necuprinse în alte clase,
jocuri, jucării şi obiecte pentru joacă, aparate
pentru jocuri electronice adaptate pentru a fi
utilizate cu televizoare, aparate pentru jocuri
electronice, altele decât cele adaptate pentru
utilizare cu televizoare, aparate de jocuri
electronice cu ecrane de afişare cu cristale
lichide, aparate de jocuri electronice, accesorii
pentru aparate de jocuri electronice, aparate
pentru jocuri video, dispozitive de jocuri video
portabile, aparate pentru jocuri altele decât cele
adaptate utilizării cu ecran sau monitor extern,
articole pentru sport, console de jocuri, jocuri
de masă, jocuri portabile, joystick-uri pentru
jocuri video, aparate de jocuri video electronice
pentru camere de joacă, mașini cu sloturi, jocuri
automate de uz recreativ, modele de vehicule
la scară redusă (miniaturi), scutere de jucărie,
mașini de jucărie, vehicule (jucării), vehicule de
jucărie cu telecomandă.
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35. Administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, publicitate, lucrări de birou, agenţii de
publicitate, căutare de sponsorizare financiară
în legătură cu evenimente de sporturi cu
motoare, compilare și înregistrare de date
și de informații despre performanțe sportive,
programe de fidelitate, cu stimulente şi cu
bonusuri pentru clienţi, la locaţii sportive, prin
distribuirea de carduri de fidelitate şi de
membru codate care pot păstra datele personale
ale utilizatorului, promovare (publicitate) de
evenimente, sporturi, activităţi culturale şi de
agrement, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin emiterea de carduri de
fidelitate pentru suporteri, care conţin informaţii
personale despre identitatea posesorului de card
şi care permit accesul la stadioane sportive
(servicii de ghişee de bilete), publicitate on-
line într-o reţea informatizată, publicitate pentru
evenimente sportive.
37. Reparaţii de vehicule, întreţinerea
vehiculelor, întreținerea și repararea
autovehiculelor, lustruirea vehiculelor, stații
de service (alimentare cu carburant și
întreținere), gresarea vehiculelor, lubrifierea/
ungerea vehiculelor, întreţinere şi reparare de
anvelope de vehicule, servicii de curăţare a
vehiculelor, realimentare, reşaparea pneurilor,
spălarea autovehiculelor, reparaţii de materiale
şi echipamente pentru sport, reparaţii şi
întreţinere de autovehicule, reparaţii şi
asamblare sau dezasamblare şi întreţinere de
anvelope pentru roţi de vehicule, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi instrumente de
măsurat şi de echipamente sau aparate de
teste pentru distribuţia sau controlul energiei,
servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii de
echipamente, aparate, dispozitive şi instalaţii
în domeniul electronicelor, calculatoarelor,
comunicaţiilor şi telecomunicaţiilor, servicii
de reparaţii de anvelope pentru roţile
vehiculelor, tratament antirugină pentru vehicule,
vulcanizarea pneurilor (reparaţie).
41. Activităţi sportive şi culturale, educaţie,
divertisment, instruire, servicii de pariuri şi jocuri
de noroc online prin internet sau prin orice
altă reţea de comunicaţii electronice fără fir,
reportaje de evenimente sportive radiofonice
si televizate, cronometrarea manifestărilor
sportive, servicii oferite de cluburi de noapte,
distribuţie de înregistrări audio şi cu imagini prin
internet, emitere de bilete pentru evenimente,
inclusiv evenimente de sporturi cu motor,
divertisment sub formă de filme, televiziune
şi emisiuni şi programe în direct, servicii
de divertisment interactiv, formare practică
(demonstraţie), furnizarea de informaţii cu

privire la educaţie, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau prin
internet sau prin orice reţea de comunicaţii
electronice fără fir, informaţii despre divertisment
(inclusiv în legătură cu sportul), furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
pe internet sau prin orice reţea de comunicaţii
electronice fără fir, închiriere de înregistrări de
sunet și imagine în scopuri de divertisment,
închiriere de instalații video și audiovizuale,
oferirea de muzică digitală prin telecomunicaţii,
organizare de evenimente și activități sportive
și culturale, organizare de evenimente privind
sportul cu motor, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea
de competiţii sportive, organizare de competiţii,
organizare de competiţii de jocuri pe calculator,
exploatarea instalațiilor sportive, furnizare de
instalaţii de recreere, servicii de producție de
programe radiofonice, de televiziune și de benzi
video, producție, prezentare, distribuție și/sau
închiriere de înregistrări de filme și de înregistrări
de sunet și video, rezervare de bilete de intrare
la evenimente sportive sau de divertisment,
servicii de pariuri si de jocuri referitoare la
sporturi, servicii de recepţie clienţi (servicii
de divertisment), servicii de redacţie, servicii
de divertisment sub forma vizionării publice
a difuzării live şi înregistrate a evenimentelor
sportive, servicii de divertisment în legătură cu
evenimentele sportive, servicii de informare cu
privire la evenimente sportive sau divertisment,
servicii de recepţie (divertisment), servicii de
recepţii pentru companii (divertisment), servicii
de înregistrare audio şi video, servicii de
jocuri electronice furnizate prin internet sau
telefoane mobile, servicii de rezervare de bilete
pentru evenimente de divertisment, sportive sau
culturale, servicii de tombole cu premii, furnizare
de spaţii pentru divertisment, servicii fotografice,
furnizarea de informaţii sportive în legătură cu
informaţii statistice, furnizare de instalaţii pentru
evenimente sportive.

───────
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(210) M 2022 03449
(151) 18/05/2022
(732) PLUS AUTO COM SRL,

STR. BUCURESTI 207, JUD
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

PLUS-AUTO trade

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, analiză de afaceri, cercetare
și servicii de informare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, servicii
de comerţ, regruparea în avantajul terților
a vehiculelor, piese de schimb, produse
consumabile, elemente de caroserie pentru
acestea (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prezentarea automobilelor si
a altor vehicule pentru vânzare prin toate
mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv online,
servici de vanzare cu amănuntul și engros
on line sau prin intermediul unor magazine
fizice de vehicule, piese de schimb, produse
consumabile, elemente de caroserie pentru
acestea, furnizare de informații privind produsele
și serviciile pentru consumatori, managementul
afacerilor cu parcuri auto (pentru terți), furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
vehicule și în special automobile, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere

în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, organizarea de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, servicii de achiziții pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
afaceri), servicii de consultanță comercială
privind deschiderea unei reprezentanțe auto,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
agenții de import și export.
36. Consultanta pentru servicii de finanțare,
servicii de intermediere financiara, evaluarea de
automobile de ocazie, furnizarea de informații
privind evaluarea automobilelor de ocazie.
37. Service pentru repararea și întreținerea
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 03451
(151) 18/05/2022
(732) M&O DENTAL OFFICIO SRL,

BDUL G-RAL ION DRAGALINA
NR. 10, JUD. TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AL TAU ZAMBET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#739cb5)

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

44. Servicii de stomatologie.
───────
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(210) M 2022 03452
(151) 18/05/2022
(732) S.C. ENDRESS GROUP ROMÂNIA

S.R.L., STR. MEDREȘULUI NR. 17,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, BOCȘA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

TEHNOLOGIE GERMANA,
SUFLET ROMANESC!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decit cele acționate manualjncubatoare pentru
ouă.
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, aparate
și instrumente științifice, nautice, geodezice,

fotografice, cinematografice, optice, de cîntărire,
de măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranță (salvare) și didactice,
suporți de înregistrare magnetici, discuri
acustice, extinctoare., distribuitoare automate și
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, mașini de calculat, echipamente
pentru tratarea informației și calculatoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
instalații sanitare.

───────

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

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

(540)
TechnoDepo

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

───────
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(210) M 2022 03454
(151) 18/05/2022
(732) PETERS COOLING SRL, STR.

LACU ROSU 11, JUD. HARGHITA,
GEORGHIENI, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

PETER S COOLING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 29.01.12; 05.05.20

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis

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

35. Servicii de comerț de lazi si vitrine frigorifice.
39. Distributia de lazi si vitrine frigorifice

───────

(210) M 2022 03456
(151) 18/05/2022
(732) BIONOVATIV SRL, STR.

CIMITIRULUI, JUD. BRAŞOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Alcooldren

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicinale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar.
35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────
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(210) M 2022 03457
(151) 18/05/2022
(732) ANCA MIHAELA NICULESCU,

ȘOS. MIHAI BRAVU, NR. 290,
BLOC 4, SCARA C, ETAJ 7,
AP.105, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PSIHO-DIETA
METODĂ CREATĂ DE

ANCA Alungulesei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.11; 26.11.02;
29.01.13

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

clase:
41. Educație, divertisment, realizare de emisiuni
de televiziune și programe radio, publicare şi
editare de cărţi, ziare, publicaţii periodice şi
electronice, servicii de organizare şi realizarea
de seminarii şi congrese, servicii ale unui studio
de fitness, servicii de instructori de fitness,
realizare de cursuri de fitness.
44. Servicii de consultanță/consiliere în legătură
cu diete de slăbit, servicii medicale, asistenţă
medicală, servicii ale unei clinici de tratament,
servicii de consiliere în domeniul sănătății,
consultanță în nutriție.

───────

(210) M 2022 03458
(151) 18/05/2022
(732) CELOFIBREI DEVELOPMENT

SRL, STR. CRENGUȚEI NR. 88,
JUD. ILFOV, DOMNESTI, 077090,
ILFOV, ROMANIA

(540)

6origins

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11; 07.03.25

(591) Culori revendicate:violet, albastru
închis, albastru deschis, galben, roz,
verde, negru

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────
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(210) M 2022 03459
(151) 18/05/2022
(732) MAXIMILIAN HUSARU, STR. SF.

MARIA NR.13, SAT PIETRARIA,
JUD. IAȘI, COMUNA BARNOVA,
IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Express Band Iași

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

41. Servicii de divertisment prestate de cântăreţi,
divertisment musical, servicii de divertisment,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație care cântă muzică vocală, producție
de spectacole de divertisment cu cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, servicii de compoziții muzicale, servicii
de mixare muzicală, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, furnizare de muzică în format digital
de pe internet, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, producția de
muzică, înregistrări de muzică, producție de
videouri muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare, formare
muzicală, educație muzicală, organizarea de
cursuri de muzică, servicii de educație muzicală,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de instruire în domeniul muzical, spectacole
muzicale, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, organizare de divertisment
muzical, regizare de spectacole muzicale,
prezentare de concerte muzicale, organizare de
spectacole muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru radio, reprezentații muzicale
în direct, organizare de interpretări muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, producere de concerte

muzicale, organizarea de spectacole cu muzică
în direct, servicii de muzică în direct, concerte
de muzică în direct, interpretare de muzică
și canto, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale.

───────

(210) M 2022 03460
(151) 18/05/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

The Grand Heritage

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.19

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

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
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37. Servicii de construcții.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03461
(151) 18/05/2022
(732) STEFAN-ANDREI ROSU,

STR. GRIGORE MORA, NR.
28, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
GAZ PE FOC

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, baze de
date computerizate, conținut media, benzi
audio digitale pre-înregistrate, benzi video
preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, aparate
digitale de redat muzica, benzi audio cu
muzică, carduri de memorie cu circuite integrate
utilizate pentru a cântă la instrumente muzicale
electronice, casete video preînregistrate cu
muzică, cipuri care conțin înregistrări muzicale,
muzică digitală descărcabilă, muzică digitală
descarcabilă dintr-o bază de date de calculator
sau de pe internet, materiale video muzicale

pre-înregistrate, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, serii de înregistrări
audio muzicale descarcabile, software pentru
compunerea de muzică descarcabile, software
pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, activități culturale, servicii oferite
de ateliere recreative, producție de emisiuni
de televiziune, emisiuni de radio (programare),
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de radio și
televiziune, divertisment de tipul turneelor,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de conferințe, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de maestru de ceremonii,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, publicare multimedia, organizare
de excursii pentru divertisment, producția de
emisiuni radiofonice, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
servicii informative cu privire la filme video,
studiouri de înregistrare, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune,
prezentare de concerte, servicii prestate de
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, producere de concerte
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muzicale, divertisment de tipul concertelor,
rezervare de bilete la concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), compunere
de cântece, divertisment muzical, editare
muzicală, furnizarea de cursuri de muzică,
producția de muzică, reprezentații de muzică
live, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, servicii de mixare
muzicală, servicii de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, publicare de cărți
de muzică, servicii de divertisment muzical
animat, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, servicii de
editare și înregistrare muzicale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web de pe internet cu
muzică în format mp3, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, realizarea
de înregistrări de muzică, interpretare de muzică
și canto, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare
de concerte muzicale, producție de înregistrări
muzicale, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de videouri
muzicale, producție de spectacole muzicale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de texte
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații muzicale în direct, selectare
și compilare de muzică preînregistrată în
vederea difuzării de către terți, servicii de
educație muzicală, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment cinematografic, producția
de filme cinematografice, prezentare de
filme cinematografice, producție de clipuri
cinematografice animate, divertisment prin filme,
distribuție de filme, dublare de filme, producție de
filme video, productie de podcasturi, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale,

servicii educative în arta cinematografiei, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, servicii de modele
pentru artiști, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune.

───────

(210) M 2022 03462
(151) 18/05/2022
(732) BLUE MEDIA SRL, STR.

ANDREI DOGA, NR. 28/5, AP. 59,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, SC. A, ETAJ 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

The Orange Blue

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

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

9. Înregistrări video, transmisii video, înregistrări
video descărcabile.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, jurnale și agende, bibliorafturi,
cutii pentru papetărie, creioane, pixuri și stilouri
(articole de birou).
25. Tricouri, hanorace, hanorace cu glugă,
hanorace sport, pălării, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte).
35. Realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, publicitate,
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publicitate online, publicitate și reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și reclamă, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
41. Organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole cu muzică în
direct, producție de spectacole de televiziune,
organizare și prezentare de spectacole,
producția de spectacole în direct, prezentare
de spectacole în direct, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, reprezentații de muzică live, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, organizarea de concerte
de muzică în direct, regizare de spectacole
muzicale, inregistrări de muzică, publicare de
lucrări muzicale, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, organizarea de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la săli
de spectacole, educație muzicală.

───────

(210) M 2022 03463
(151) 18/05/2022
(732) OANA-CRISTINA OBOROCEANU,

STR. EROILOR, NR. 23A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DERCASA

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.03; 05.05.16

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

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

20. Perne, perne decorative, perne umplute,
mobile, oglinzi, rame pentru tablouri, containere,
nu din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar galben, oglinzi pentru machiat,
pentru casă, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din lemn, din ceară, din ghips sau din
materiale plastice, obiecte de arta confectionate
din lemn de bambus, figurine din lemn, sculpturi
din lemn, statui din lemn, oglinzi decorative,
mobile (obiecte pentru decorare), elemente
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decorative pentru ferestre, coșuri decorative din
paie, coșuri decorative din lemn, cutii decorative
de lemn, decorațiuni de perete, din lemn,
decorații pentru masă (ornamente) confecționate
din lemn, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, statui de ipsos, statui din os, statui
de ceară, statui din plastic, ornamente (statui)
confecționate din ceară, cutii din lemn, recipiente
sub formă de cutii confecționate din lemn.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de casă, lenjerie de pat, așternuturi de pat
(lenjerie), lenjerie de uz casnic, lenjerie de
pat și pături, articole textile utilizate ca lenjerie
de pat, cuverturi de pat (pături), învelitori de
pat, cuverturi pentru paturi, pilote, huse pentru
scaune, huse de schimb pentru scaune ca piese
de mobilier (neadaptate), prosoape, prosoape
de baie, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, perdele din materiale textile sau plastice,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele și draperii confecționate, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
draperii, draperii textile, draperii opace, draperii
din materiale textile gata confecționate, șnururi
din materiale textile pentru draperii, materiale
textile folosite la fabricarea draperiilor, huse
pentru perne, materiale țesute pentru perne,
fețe decorative pentru perne, materiale pentru
învelirea pernelor, țesături matlasate (huse
pentru perne și saltele), fețe de pernă, materiale
textile, materiale pentru realizarea accesoriilor
textile pentru mobilier, materiale textile pentru
fabricarea obiectelor și accesoriilor de mobilier,
materiale textile sub formă de elemente și
accesorii pentru ferestre.
25. Halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului.
35. Regruparea în avantajul terţilor a perne,
perne decorative, perne umplute, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative

din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/05/2022

sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de
flori uscate, buchete din flori naturale, plante
verzi naturale de uz decorativ (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la perne, perne decorative, perne
umplute, mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,

așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
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pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de
flori uscate, buchete din flori naturale, plante
verzi naturale de uz decorativ, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
perne, perne decorative, perne umplute, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata

confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, buchete
de flori uscate, buchete din flori naturale,
plante verzi naturale de uz decorativ, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
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la perne, perne decorative, perne umplute,
mobile, oglinzi, rame pentru tablouri, containere,
nu din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj

sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
perne, perne decorative, perne umplute, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, obiecte de artă din
lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
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(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,

lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de flori
uscate, buchete din flori naturale, plante verzi
naturale de uz decorativ, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu functie
de cautare, cu privire la perne, perne decorative,
perne umplute, mobile, oglinzi, rame pentru
tablouri, containere, nu din metal, pentru
depozitare sau transport, oase neprelucrate sau
semiprelucrate, coarne, fanoane de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar galben,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, obiecte de
artă din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
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prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini

electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, buchete
de flori uscate, buchete din flori naturale,
plante verzi naturale de uz decorativ, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la perne, perne decorative, perne
umplute, mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice), obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, statui din
lemn, oglinzi decorative, mobile (obiecte pentru
decorare), elemente decorative pentru ferestre,
coșuri decorative din paie, coșuri decorative
din lemn, cutii decorative de lemn, decorațiuni
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, statui de ipsos, statui
din os, statui din lemn, statui de ceară, statui
din plastic, ornamente (statui) confecționate din
ceară, cutii din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, textile și înlocuitori
de textile, lenjerie de casă, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de uz casnic,
lenjerie de pat și pături, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, cuverturi de pat (pături), lenjerie
de pat și pături, învelitori de pat, cuverturi pentru
paturi, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
pilote, huse pentru scaune, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
prosoape, prosoape de baie, lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de față, textile și înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, perdele din materiale
textile sau plastice, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, perdele și draperii de interior
și exterior, perdele și draperii confecționate
din materiale textile, draperii, draperii textile,
draperii opace, draperii din materiale textile gata
confecționate, șnururi din materiale textile pentru
draperii, materiale textile folosite la fabricarea
draperiilor, huse pentru perne, materiale țesute
pentru perne, fețe decorative pentru perne,
materiale pentru învelirea pernelor, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), fețe
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de pernă, materiale textile, materiale pentru
realizarea accesoriilor textile pentru mobilier,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, halate de baie, halate de baie cu
glugă, papuci de casă, pijamale, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, cutii decorative din
sticlă, boluri pentru decorațiuni florale, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), figurine confecționate
din sticlă decorativă, decorațiuni de perete din
porțelan, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, accesorii de iluminat, elemente
de iluminat, aparate de iluminat, aparate de
iluminat și reflectoare, lampadare, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, instalații de
iluminat pentru exterior, lămpi decorative, seturi
de iluminare decorative, aparate decorative
electrice de iluminat, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), lumini
electrice pentru decorațiuni festive, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente florale uscate,
flori conservate pentru decorare, flori uscate
pentru decorare, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, buchete de
flori uscate, buchete din flori naturale, plante
verzi naturale de uz decorativ, conducerea
şi administrarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, relaţii publice şi relatii cu
clienţii, servicii de comercializare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea şi sistematizarea informatiilor
în baze de date computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,

servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, agenţii de servicii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03464
(151) 18/05/2022
(732) DABASIR INVEST SRL, STR.

ALEEA TEIUL DOAMNEI, NR
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ROBERTINO IONEL PETRIS,
STR BREBU, NR 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OEM
(300)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
24.09.05; 26.11.02

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
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fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și

articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────
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(210) M 2022 03465
(151) 18/05/2022
(732) CENTRUL MEDICAL DE

SĂNĂTATE MINTALĂ ALARES
S.R.L., STR. CORNISEI, NR. 8,
BL. FA6, SC. E, AP. 3, CAMERELE
2 SI 3, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

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

(540)

ALARES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.07.17

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni, psihoterapie,
consiliere psihologică, asistență psihologică,
examinare psihologică, tratament psihologic,
psihoterapie holistică, servicii de psihoterapie,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală, servicii de
terapie, servicii de psihologie ocupațională,
consultanță privind psihologia integrativă,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
examinare psihologică, servicii de consultații
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
furnizare de informații referitoare la psihologie,
teste de personalitate cu scopuri psihologice,
teste psihologice efectuate în scopuri medicale,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de medicină alternativă,
consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,

servicii de îngrijire mentală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii oferite de clinici
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
consultații medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de evaluare medicală, furnizare de
servicii medicale.

───────

(210) M 2022 03466
(151) 18/05/2022
(732) SC NORD TOUR SRL, BDUL

INDEPENDENŢEI 27, BL C1-5, SC
C2, ET 2, AP 8, JUD. IAŞI., IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

travis RENT A CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.03;
26.11.12; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de decutitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2022 03467
(151) 18/05/2022
(732) ASOCIATIA CUZIN TOMA

DACA EU POT, POTI SI TU,
STR.SALCÂMILOR, NR 12, ET 4,
AP 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021926, ROMANIA

(540)

FILM ÎN SAT
FESTIVAL DE ARTĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 29.01.01; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roșu
(R227G006B019), galben (249178051),
negru (R000G000B000)

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

35. Publicitate, marketing, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, servicii de relaţii media, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, publicitate
exterioară, publicitate radio, publicarea de texte
publicitare, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
publicitate cu plata per click, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.
41. Educație, divertisment, activitați sportive
și culturale, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, rezervarea locurilor
pentru spectacole, distributia de filme, servicii
de divertisment, furnizarea de filme ,
nedescarcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de studiouri de film, producţii de
teatru, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea şi susţinerea
de concerte, prezentarea prestaţiilor live,
prezentarea spectacolelor de varietate.

───────

(210) M 2022 03468
(151) 18/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

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

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

(540)
FROM THE HEART
OF TRANSYLVANIA

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33(exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizare de festivaluri, organizare de expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire.
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 03469
(151) 18/05/2022
(732) GANESHA PUBLISHING HOUSE

L.T.D. SRL, STR. GORJULUI, NR.
22A, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

EDITURA GANESHA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 03.02.01;
03.02.24

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

16. Hârtie și carton, cărți, cărți poștale ilustrate,
cărți pentru copii, ambalaje pentru cărți, cărți
de telefon, cărți de ficțiune, elemente de legat
cărți, cărți legate cu spirală, cărți cu artă
grafică, coperte din piele pentru cărți, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, reviste profesionale, reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, papetarie
imprimata, articole de papetărie , agende
folosite în papetărie, dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie),
carnețele de buzunar (papetărie), articole pentru
legătorie, tipărituri, reproduceri de artă grafică,
fotografii, fotografii școlare, fotografii înrămate,
cerneluri pentru corectură (heliografie), coperți
de carte, hârtie de tipărire offset pentru broșuri.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
redactie in scopuri publicitare, redactare de
texte publicitare, servicii de editare de texte
publicitare, editare post-producție de publicitate

și reclame, servicii de grafică publicitară,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți, legarea
de cărți sau documente, colaționare (legătorie)
de materiale copiate, furnizare de informații
despre servicii de legătorie, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), tipărire de materiale
publicitare, servicii de tipărire digitală la cerere
de cărți și alte documente, servicii de tipărire
de articole de papetărie, tipografie, imprimare
de fotografii, prelucrare de fotografii, retușarea
digitală a fotografiilor, developarea filmelor și
multiplicarea fotografiilor, prelucrarea filmelor
și finisarea fotografiilor, transfer de fotografii
pe discuri compacte, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor,
colaționare (legare) de materiale dactilografiate,
colaționare (legare) de materiale tipărite,
developare fotografică, copiere heliografică,
duplicare fotografică, finisaj foto, gravare
fotografică a hârtiei, gravare fotografică a
materialului imprimat, imprimare, imprimare
de documente de pe suporturi digitale,
imprimare de portrete, imprimarea desenelor,
imprimare de motive pe țesături, imprimarea
tricourilor, imprimări tipografice, legare de
documente, mărirea lucrărilor de pictură,
prelucrare fotografică, înrămare de lucrări de
artă ca parte a procesului de încadrare, servicii
de finisare a materialelor tipărite, servicii de
culegere tipografică, servicii tipografice.
42. Concepție grafică de coperți de cărți,
redactare tehnică, redactare tehnică pentru terți,
servicii de proiectare grafică, artă grafică și
design, servicii de grafică digitală, concepție
grafică de materiale promoționale, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
design industrial, design grafic, design de
produs, design de broșuri, design de ambalaje,
design artistic industrial, servicii de ilustrare
(design), servicii de design industrial, servicii
de design comercial, servicii de design textil,
consultanță în materie de design, consultanță
în materie de design web, design artistic
comercial, creare de ilustrații grafice, design
grafic asistat de calculator, design grafic și
industrial, proiectare de materiale tipărite, servicii
de ilustrații grafice pentru terți, servicii de design
în materie de reproducere de documente, servicii
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de grafică digitală (servicii de prelucrare a
imaginilor digitale), software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03470
(151) 18/05/2022
(732) GANESHA PUBLISHING HOUSE

L.T.D. SRL, STR. GORJULUI, NR.
22A, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GANESHA
PUBLISHING HOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 03.02.01;
03.02.24

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

16. Hârtie și carton, cărți, cărți poștale ilustrate,
cărți pentru copii, ambalaje pentru cărți, cărți
de telefon, cărți de ficțiune, elemente de legat
cărți, cărți legate cu spirală, cărți cu artă
grafică, coperte din piele pentru cărți, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, reviste profesionale, reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, papetarie
imprimata, articole de papetărie , agende
folosite în papetărie, dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie),
carnețele de buzunar (papetărie), articole pentru
legătorie, tipărituri, reproduceri de artă grafică,
fotografii, fotografii școlare, fotografii înrămate,
cerneluri pentru corectură (heliografie), coperți
de carte.

35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
redactie in scopuri publicitare, redactare de
texte publicitare, servicii de editare de texte
publicitare, editare post-producție de publicitate
și reclame, servicii de grafică publicitară,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți, legarea
de cărți sau documente, colaționare (legătorie)
de materiale copiate, furnizare de informații
despre servicii de legătorie, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), tipărire de materiale
publicitare, servicii de tipărire digitală la cerere
de cărți și alte documente, servicii de tipărire
de articole de papetărie, tipografie, imprimare
de fotografii, prelucrare de fotografii, retușarea
digitală a fotografiilor, developarea filmelor și
multiplicarea fotografiilor, prelucrarea filmelor
și finisarea fotografiilor, transfer de fotografii
pe discuri compacte, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor,
colaționare (legare) de materiale dactilografiate,
colaționare (legare) de materiale tipărite,
developare fotografică, copiere heliografică,
duplicare fotografică, finisaj foto, gravare
fotografică a hârtiei, gravare fotografică a
materialului imprimat, imprimare, imprimare
de documente de pe suporturi digitale,
imprimare de portrete, imprimarea desenelor,
imprimare de motive pe țesături, imprimarea
tricourilor, imprimări tipografice, legare de
documente, mărirea lucrărilor de pictură,
prelucrare fotografică, înrămare de lucrări de
artă ca parte a procesului de încadrare, servicii
de finisare a materialelor tipărite, servicii de
culegere tipografică, servicii tipografice.
42. Concepție grafică de coperți de cărți,
redactare tehnică, redactare tehnică pentru terți,
servicii de proiectare grafică, artă grafică și
design, servicii de grafică digitală, concepție
grafică de materiale promoționale, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
design industrial, design grafic, design de
produs, design de broșuri, design de ambalaje,
design artistic industrial, servicii de ilustrare
(design), servicii de design industrial, servicii
de design comercial, servicii de design textil,
consultanță în materie de design, consultanță
în materie de design web, design artistic
comercial, creare de ilustrații grafice, design
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grafic asistat de calculator, design grafic și
industrial, proiectare de materiale tipărite, servicii
de ilustrații grafice pentru terți, servicii de design
în materie de reproducere de documente, servicii
de grafică digitală (servicii de prelucrare a
imaginilor digitale), software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03471
(151) 18/05/2022
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA,

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI, NR. 56, BL 19, SC B,
AP 52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020392, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
03.07.03; 03.07.24; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, alb, bej

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.

───────

La Provincia Hrănit
Sănătos PUIUL BIO



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2022 02951, din 27.04.2022, publicat în data de 
04.05.2022, dintr-o eroare materială, denumirea solicitantului a fost publicată eronat. 
Denumirea corectă a solicitantului este VITACEUTICS LDA, Edificio Vitaceutics-
Queimadas. 
 
 
 
 
 
 
 


